
TIME to STOP - YAŞLIDA KULLANIMI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR  

Bu grup ilaçların, kriter içeriğindeki durumlarda kullanımı yaşlılarda 

ilaç-hastalık, ilaç-geriatrik sendrom ve/veya ilaç-ilaç etkileşimi nedeniyle 

“yüksek” yan etki potansiyeli taşımaktadır ve “potansiyel uygunsuz ilaç 

kullanımı” olarak nitelendirilmektedirler. Klinisyenler hastanın tüm 

özellikleriyle ilacın hastasındaki potansiyel fayda ve zararını (kar-zarar 

dengesini) ve hasta/bakımveren tercihleri doğrultusunda saptanan tedavi 

hedeflerini göz önünde bulundurarak karar vermelidir. Bu grup ilaçları 

klinisyenler bazı olgularda kullanmayı yine de uygun bulabilir. Kullanımı 

tercih edildiğinde dikkatle kullanılması, yan etki varlığı açısndan klinik 

olarak yakın takip edilmesi gereken ilaçlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KARDİYOVASKÜLER SİSTEM 

 

A1. AF tedavisinde 1. basamakta digoksin kullanımı uygun değildir 

*Digoksin kullanımı, AF olgularında, beta bloker ve kalsiyum 

kanal blokerlerinin tolere edilemediği olgularda (örn. hipotansiyon) veya bu 

tedavilerin yeterli olmadığı durumlarda kombinasyon tedavisinde 

kullanılabilir.   

A2. Digoksin’in 0.125 mg/gün’den yüksek dozda kullanımı uygun değildir 

(toksisite riski)  

A3.Korunmuş (normal) EF’li kalp yetersizliği endikasyonuyla digoksin 

kullanımı uygun değildir 

*Digoksin’in eşlik eden AF için endikasyonu olabilir (bkz A1). 

A4. Düşük EF’li kalp yetersizliğinde diltiazem veya verapamil kullanımı 

uygun değildir 

A5. Bradikardi (<50/dk), tip 2 kalp bloğu veya tam kalp bloğu olanlarda hız 

kısıtlayıcı tedavi (beta bloker, verapamil, diltiazem, digoksin) başlanması 

uygun değildir  

*Betablokerler PR aralığı >240 msn olgularda görece kontrendikedir. 

Halihazırda betabloker, diltiazem, verapamil, digoksin kullanmakta olan 

olgularda bradikardi (<50/dk) varlığında doz azaltımı yapılmalıdır. 

A6. Kalp yetersizliği, karaciğer yetersizliği, nefrotik sendrom veya böbrek 

yetersizliğinin klinik, biyokimyasal veya radyolojik bulguları olmadan ayak 

bileği ödemi için loop diüretiği kullanımı uygun değildir  



A7. Özel bir endikasyon bulunmadığı halde HT tedavisi için ilk basamakta 

beta-blokerlerin kullanımı uygun değildir (kalp bloğu riskinde artış, 

halsizlik-yorgunluk, seksüel disfonksiyon ve inmeden korunmada az etkinlik 

nedeniyle; ek olarak yaşlanmayla β-adrenerjik reseptör fonksiyonunda 

azalma olur) 

A8. Üriner inkontinansı olanlarda esansiyel HT tedavisi için ilk basamakta 

diüretik kullanımı uygun değildir (inkontinansı ve sıkışma hissini artırarak 

yaşam kalitesini bozabilir, düşmeleri artırabilir) 

*Genel olarak yaşlılarda diüretikler volüm deplesyonu yaparak/ miksiyon 

sıklığını ve volümünü artırarak ve sıkışma hissine sebep olarak hayat kalitesini 

bozabilir ve düşme için risk faktörü olabilir. Diüretik kullanan olgular bu 

açılardan yakın takip edilmelidir.   

A9. Diğer sınıf antihipertansiflerin tolere edilemediği veya etkisiz kaldığı 

durumlar hariç HT tedavisinde alfa-1 bloker veya santral etkili 

antihipertansiflerin (ör. metildopa, rilmenidin, rezerpin)  kullanımı uygun 

değildir (alfa-1 bloker antihipertansifler ile kalp yetersizliği ve 

kardiyovasküler olaylarda artış, ortostatik hipotansiyon, düşme, senkop, 

kadınlarda üriner inkontinansın kötüleşmesi; santral etkili 

antihipertansiflerin MSS yan etkileri, sedasyon-depresyon-parkinsonizm ve 

ortostatik hipotansiyon, bradikardi yan etkileri)   

A10. Ortostatik hipotansiyon (sistolik kan basıncında >=20 mmHg düşüş 

veya diastolik kan basıncında >=10 mmHg düşüş) olanlarda vazodilatör 

antihipertansiflerin (alfa-1 blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, ACEİ, 

ARB) ve nitratların kullanımı uygun değildir (ortostatik hipotansiyonda 

artış riski)  



*Vazodilatör antihipertansiflerin ortostatik hipotansiyonu olan olgularda, 

sadece ciddi süpin HT diğer antihipertansiflerle kontrol edilemediğinde 

kullanımı uygun olabilir. Kullanılmaları durumunda eş zamanlı olarak 

ortostatik hipotansiyondan koruyucu tedbirler uygulanmalıdır. Ortostatik 

hipotansiyon varlığında tüm antihipertansifler doz azaltımı açısından 

değerlendirilmelidir. 

A11. Ortostatik hipotansiyonu/ bilişsel yetersizliği (örn. demans)/ 

fonksiyonel kısıtlılığı/ düşük yaşam beklentisi (<2 yıl)/ düşme riski yüksek 

olan hastalarda sıkı kan basıncı kontrolu (<140/90 mmHg) uygun değildir  

A12. Sekonder faktörler dışlanmadan ve non farmakolojik yaklaşımlar 

uygulanmadan ortostatik hipotansiyon tedavisi için ilaç kullanımı uygun 

değildir 

*Ortostatik hipotansiyonun yönetiminde yönelik non-farmakolojik yaklaşımlar 

şunlardır: Ayağa yavaş kalkmak, alt ekstremite direnç egzersizleri, varis çorabı 

giymek, yeterli sıvı alımı [2–3 L/gün], alkolden kaçınmak, az ve sık yemek 

yemek, yeterli tuz alımı [6-10g/gün], karbonhidrattan zengin yiyeceklerden 

uzak durulması, sıcak havada yoğun egzersizden kaçınılması, yatarken başın 

45 derece yüksekte tutulması  

A13. HT olgularında beta bloker ve verapamil/ diltiazem kombinasyonu 

kullanımı uygun değildir (kalp bloğu riski) 

 *Beta blokerler’in, verapamil/ diltiazem ile kombinasyonu bazı 

supraventriküler taşikardi olgularında uygun olabilir. Bu durumda da dikkatli 

kullanılmalıdır.  



*Yaşlılarda HT tedavisinde kalsiyum kanal blokerlerinden genellikle uzun 

etkili dihidropiridin grubu tercih edilmelidir (verapamil/diltiazemin kullanımı 

kalp bloğu riskini artırabilir).  

A14. Serum potasyum düzeyi 5.5 mEq/L’nin üzerinde olan olgularda RAS 

blokeri (ACE inhibitörü, ARB, direkt renin inhibitörü) veya potasyum 

tutucu diüretik (spironolakton, eplerenon, amilorid, triamteren) başlanması 

uygun değildir  

*Potasyum düzeyi 6 mEq/L’nin üzerinde olan olgularda bu grup ilaçlar 

kullanılıyorsa kesilmelidir.  

*ACE inhibitörü ve ARB’lerin antihipertansif amaçlı kombine kullanımı uygun 

değildir.  

A15. Serum potasyum düzeyi takip edilmeden RAS blokeri (ACE inhibitörü, 

ARB, direkt renin inhibitörü) ve potasyum tutucu diüretiklerin 

(spironolakton, eplerenon, amilorid, triamteren) kombine edilmesi uygun 

değildir (tehlikeli hiperpotasemi (K>6 mEq/L) riski)  

*Bu risk özellikle diabetes mellitus hastalarında, böbrek yetersizliği 

hastalarında, yaşlılarda ve potasyum tuzu takviyeleri kullanmakta olanlarda 

daha yüksektir.   

A16. GFR <30 ml/dk/1,73m2 olan ve serum potasyum düzeyi yakın takip 

edilemeyecek hastalarda, potasyum tutucu ilaçların (aldosteron 

antagonistleri, triamteren, amilorid, ACEİ, ARB) kullanımı uygun değildir 

(hiperpotasemi riski)  

A17. Belirgin hipopotasemi (<3,0 mg/dl), hiponatremi (<130 mg/dl), 

hiperkalsemi (düzeltilmiş serum Ca >10,6 mg/dL) veya gut hikayesi olan 

hastalarda tiazid diüretiklerinin kullanımı uygun değildir  



A18. Kardiyovasküler hastalığı ciddi HT veya ileri kalp yetersizliği veya 

geçirilmiş kardiyovasküler hastalık (Mİ, inme)  olan olgularda NSAİİ 

kullanımı uygun değildir (artmış kardiyovasküler olay: Mİ, inme, kalp 

yetersizliği ve ölüm riski)  

*NSAİİ kullanımının klinik olarak endike olduğu durumlarda, yakın klinik 

takip ile ve mümkün olan en düşük dozda, kısa süreli kullanım tercih edilebilir.  

*NSAİİ’lerin hepsi kardiyovasküler açıdan riskli olmakla birlikte naproksen ve 

ibuprofen görece daha güvenli olabilirler. *NSAİİ’ler, aspirin kullanmakta 

olan hastada verilecekse, aspirinden en az 2 saat sonra verilmesi daha uygun 

olabilir. 

A19. Sık hipoglisemi atakları olan DM hastalarında beta bloker kullanımı 

uygun değildir (hipoglisemik semptomları baskılama riski)   

A20. Astım öyküsü olanlarda nonselektif beta bloker (oral veya glokom için 

topikal) kullanımı uygun değildir  

A21. Aspirin’in 75-150 mg/gün’den yüksek dozda kronik kullanımı 

(kardiyovasküler sekonder koruma, iskemik inmeden sekonder koruma, 

primer koruma gibi endikasyonlarla) uygun değildir (kanıtlanmış ek faydası 

yok ve kanama riskini artırıyor) 

A22. Aspirin, klopidogrel, dipiridamol ve OAK’ların (Vitamin K 

antagonistleri, direkt trombin inhibitörü veya Faktör Xa inhibitörleri) eşlik 

eden anlamlı kanama riski varlığında (kontrolsüz ciddi HT, kanama 

diyatezi, anlamlı spontan kanama) kullanımı uygun değildir (yüksek kanama 

riski)  

A23. Sekonder inme koruması amacıyla, aspirin ve klopidogrelin kombine 

kullanımı, aspirin ve klopidogrelin birlikte kullanımı için belirlenmiş özel 



endikasyonlar yok ise, uygun değildir (aspirin ve klopidogrelin kombine 

kullanımlarının, monoterapiye üstünlüğüne dair kanıt yok, artmış kanama 

riski) 

*Aspirin +klopidogrel kombine kullanımının uygun olduğu durumlar 

1. son 12 ay içinde akut koroner sendrom veya koroner girişim geçirmiş 

olmak (balon ve/veya stent) 

2. perfierik arter hastalığı nedeniyle son 1 ayda girişim geçirmiş olmak  

 Son bir ayda stent (karotis arter stenozu/alt ekstremite arter hastalığı 

nedeniyle) yerleştirlmesi 

 Son bir ayda alt ekstremiteye balon uygulaması 

3. son 3 hafta-3 ay içinde inme-GİA geçirmiş olmak 

intrakranial ateroskleroza bağlı inme veya GİA olgularında 3 ay 

boyunca 

Minör inme veya GİA olgularında 3 hafta boyunca   

A24. Kronik AF veya başka bir sebeple OAK kullanan hastalarda aspirin 

kullanımı için ek endikasyon yok ise tedaviye aspirin eklenmesi uygun 

değildir 

*OAK kullanımı olan hastalarda tedaviye aspirin eklenmesi uygun olan 

durumlar şunlardır: 

 

1. son 12 ayda akut koroner sendrom veya koroner girişim geçirmiş olmak 

(balon ve/veya stent) 

2. periferik arter hastalığı nedeniyle son 1 ayda girişim geçirmiş olmak  

 Son bir ayda stent (karotis arter stenozu/alt ekstremite arter hastalığı 

nedeniyle) yerleştirlmesi 



 Son bir ayda alt ekstremiteye balon uygulaması 

 

*OAK kullanan hastalarda aşağıdaki durumlarda tedaviye aspirin 

eklenmesi uygun değildir: 

1. üstteki durumlar haricinde olan periferik arter hastalığı (karotis arter 

stenozu, alt ekstremite arter hastalığı, intraserebral ateroskleroz) 

2. stabil koroner arter hastalığı (örneğin 12 aydan daha uzun zaman önce 

geçirilmiş akut koroner sendrom veya koroner girişim) 

A25. OAK’ların (vitamin K antagonistleri, direkt trombin inhibitörleri veya 

faktör Xa inhibitörleri), devam eden risk faktörleri olmaksızın ilk kez olan 

derin ven trombozunda 6 aydan uzun süre kullanımı uygun değildir 

(kanıtlanmış ek yararı yok) 

A26. OAK’ların (vitamin K antagonistleri, direkt trombin inhibitörleri veya 

faktör Xa inhibitörleri), devam eden risk faktörleri olmaksızın ilk kez olan 

pulmoner embolide 12 aydan uzun süre kullanımı uygun değildir 

(kanıtlanmış ek yararı yok)  

A27. OAK’ların (vitamin K antagonistleri, direkt trombin inhibitörleri veya 

faktör Xa inhibitörleri) kontrendike olduğu kronik AF hastalarında, inme 

riski ne olursa olsun, aspirin veya klopidogrel monoterapisinin kullanımı 

uygun değildir (aspirin veya klopidogrel monoterapisi AF hastalarında 

inmenin önlenmesi için önerilmez, zararlıdır)  

*Kanama riski varlığı nedeniyle OAK kontrendike olan hastalarda dual 

antiplatelet tedavi de önerilmez.  

*Bu hastalarda inme riski yüksek olan durumlarda sol atrium appendix 

kapatılması önerilebilir.  

A28. Dabigatran’ın GFR <30 ml/dk/1,73 m2 olan hastalarda kullanımı 

uygun değildir  



*GFR <15 ml/dk/1,73 m2 ise hiçbir YOAK kullanılmamalıdır. 

*GFR 15-30 ml/dk/1,73 m2 olan olgularda apiksaban, rivaroksaban ve 

edoxaban için sınırlı kanıt olmakla birlikte genel olarak kullanımları 

önerilmemektedir.  

*GFR<30 ml/dk/1,73 m2 olan AF olgularında, düşme riski yüksek olan 

hastalarda veya hayatı tehdit eden kanama geçirmiş hastalarda, kanama riskini 

göze almak istemeyen hastalarda, INR kontrolünde zorlanacak hastalarda, 

kötü kontrollü HT olgularında, antikoagülan verilmeyebilir.  

*Diyalize giren AF olgularında antikoagülan önerilmez (çok yüksek inme riski 

olmadıkça: atrial trombüs, geç GİA-inme, kapak hastalığı: (orta ciddi MS, 

protez kapak), antikoagülasyon endike ise varfarin önerilir.  

*İnme riski yüksek olan AF olgularında, OAK’ların kullanılamaması 

durumunda sol atrium appendix kapatılması önerilebilir.  

*Edoxaban GFR >95 ml/dk/1,73 m2 olan olgularda kullanılmamalıdır.   

A29. Non-valvular AF’si olup malnütre olan veya besin alımı düzensiz olan 

hastalarda varfarin kullanımı uygun değildir  

A30. İlaçlarını kullanmakta, yönetmekte güçlük çeken (ör: bilişsel bozukluğu 

olan hastalar) ve yardımcı olacak kimselerin (örn. bakıcı) olmadığı 

hastalarda varfarin ve digoksin gibi dar terapötik indeksi olan ilaçların 

kullanımı uygun değildir (hayatı tehdit edebilecek toksisite riski)  

A31.Prasugrel’in 75 yaş ve üzeri hastalarda veya GİA/ inme geçirmiş 

olgularda kullanımı uygun değildir  



A32. Tiklopidin kullanımı uygun değildir (klopidogrel veya tikagrelor veya 

prasugrel’in daha yüksek etkinliği vardır, daha çok kanıtı vardır ve daha az 

yan etkisi vardır)  

A33. Antiagregan etki için kısa etkili dipiridamol kullanımı uygun değildir 

(ortostatik hipotansiyon yan etkisi ve daha etkili ajanların bulunması)  

A34. Yaşam beklentisi düşük olan (<2 yıl) veya ileri evre demanslı yaşlılarda 

primer koruma amaçlı statin kullanımı uygun değildir  

A35. Asemptomatik hiperürisemi (gut veya nefrolitiazisi olmayan olgular) 

için farmakolojik tedavi başlanması uygun değildir (fayda için kanıt yok, 

ksantin oksidaz inhibitörleri kullanımıyla yan etki riski) (tedavinin 

kardiyovasküler riski veya gut hastalığını azalttığına dair kanıt yok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOTROP İLAÇLAR  

B1.Trisiklik antidepresan kullanımı uygun değildir (yüksek antikolinerjik 

etki, kognitif kötüleşme, kalp iletim bozukluğu, ortostatik hipotansiyon, 

üriner retansiyon, prostatizmde kötüleşme, dar açılı glokomda kötüleşme)  

B2. SSRI tedavisi başlanacak olgularda paroksetin, fluoksetin ve 

fluvaksaminin ilk basamakta tercih edilmesi uygun değildir (paroksetinin 

yüksek antikolinerjik etkisi, fluoksetinin uzun yarı ömrü, fluoksetin ve 

fluvaksaminin sık ilaç etkileşimi nedeniyle) 

B3. Yakın geçmişte veya halihazırda anlamlı hiponatremi (<130 mEq/L) 

hikayesi olanlarda SSRI kullanımı uygun değildir (SSRI kullanımı ile artan 

hiponatremi riski)  

*SSRI’larla hiponatremi gelişimi için risk faktörleri ileri yaş, kadın cinsiyet, eş 

zamanlı diüretik kullanımı, düşük vücut ağırlığı ve düşük bazal Na değeridir.  

*SSRI başlanan veya doz artırımı olan hastalar hiponatremi klinik bulguları 

açısından bilgilendirilmelidir. İlk 4 hafta en riskli zamandır. 

*Hiponatremi riski olan hastalarda, SSRI yerine mirtazapin veya bupropion 

tercih edilmesi uygun olabilir.  

 

B4. Kontrolsüz HT varlığında SNRI kullanımı uygun değildir  

*Venlafaksin’in HT yan etkisi duloksetin’e göre daha belirgindir. 

*Venlafaksinin HT yan etkisi >300mg/gün dozlarda daha belirgindir. 

B5. GFR <30 ml/dk/1,73 m2 olanlarda duloksetin kullanımı uygun değildir 

(artmış GİS yan etkisi)  

* Vortioksetin: böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması gerekli değildir. 



* Paroksetin: (GFR<30 ml/dk/1,73 m2 ise hızlı salınımlı tabletlerde maksimum 

doz 40 mg, uzatılmış salınımlı preperatlarda maksimum doz: 50 mg/g).  

*Sertralin: böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması gerekli değildir. 

*Mirtazapin: böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması gerekli değildir ancak orta-

ciddi böbrek yetersizliğinde dikkatle kullanılmalıdır. 

*Sitalopram ve essitalopram: hafif-orta böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması 

gerekli değildir. Ciddi (GFR<20 ml/dk/1.73m2 ise: doz ayarlaması gerekli 

değildir ancak dikkatle kullanılmalıdır). 

*Agomelatin böbrek doz ayarlaması gerekli değildir. 

*Venlafaksin: GFR<30 ml/dk/1,73 m2 ise uzatılmış salınımlı preperatlarda doz 

%50 azaltılmalıdır; hızlı salınımlı preperatlarda GFR 10-75 ml/dk/1,73 m2 ise 

doz %25 azaltılmalıdır. 

B6. GFR <60 ml/dk/1,73m2 olması durumunda pregabalin ve gabapentin’in 

doz azaltımı yapılmadan kullanımı uygun değildir 

B7. Deliryum veya demansı olanlarda yüksek antikolinerjik etkili ilaçların 

(amitriptilin, paroksetin, dicyclomine, L-hyoscyamine, thioridazine, 

chlorpromazine, klozapin, olanzapin, oral oksibutinin, H1 reseptör 

blokerleri-özellikle 1. jenerasyon H1 reseptör blokerleri (diphenhydramine, 

siproheptadine, feniramin), H2 reseptör blokerlerinin kullanımı uygun 

değildir (kognitif kötüleşme riski) 

*Parkinson demansı ve Lewy cisimcikli demans gibi ekstrapiramidal sistem 

bulguları (parkinsonizm bulguları) olan hastalarda demansın/deliryumun ciddi 

davranışsal semptomlarının tedavisi için klinik pratikte klozapin kullanımı 

http://www.uptodate.com/contents/amitriptyline-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/paroxetine-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/dicyclomine-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/thioridazine-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/chlorpromazine-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/clozapine-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/olanzapine-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/oxybutynin-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/diphenhydramine-drug-information?source=see_link


gerekebilmektedir. Bu durumda mümkün olan en kısa süreli, en düşük dozda 

ve yakın kognitif fonksiyon takibi ile kullanılmalıdır.  

*Parkinson demansı ve Lewy cisimcikli demans gibi ekstrapiramidal sistem 

bulguları (parkinsonizm bulguları) olan hastalarda ciddi davranışsal 

sepmtomlar nedeniyle nöroleptik kullanımı gerekli olması durumunda klozapin 

tedavisinden önce ilk basamakta ketiapin tedavisinin kullanımı uygundur.  

Klozapin/ketiapin tedavileri 12,5 mg dozunda başlanarak, yan etkiler yakından 

izlenmeli, lüzum halinde 12,5-25 mg dozlarında artırılmalıdır. Semptom 

kontrolü sağlandıktan sonra birkaç hafta içinde azaltılarak kesilmesi 

denenmelidir.  

*Üriner antikolinerjiklerden darifenacin, trospium, solifenacin ve tolterodin 

yüksek antikolinerjik ilaçlardandır. Ancak MSS yan etkilerinin olmadığı veya 

çok düşük olduğu öne sürülmektedir. Transdermal oksibutin patch’in kognitif 

yan etkisinin plasebo ile eşdeğer olduğu, ağız kuruluğu ve konstipasyon yan 

etkisinin de diğer üriner antikolinerjiklerden daha düşük olduğu gösterilmiştir. 

Demanslı olgularda yaşam kalitesini bozan urgency-üriner inkontinans 

varlığında, bu ilaçlar dikkatle kullanılabilir. 

B8. Parkinson Hastalığı’nın tedavisinde antikolinerjik ajan kullanımı uygun 

değildir (artmış yan etki riski; daha etkin ve daha az yan etkisi olan ilaç 

seçenekleri var) 

B9. Nöroleptiklerin ekstrapiramidal yan etkilerini tedavi etmek için 

antikolinerjik ilaç kullanımı uygun değildir 

B10. Demans hastalarında davranışsal ve psikolojik semptomların 

giderilmesinde non-farmakolojik tedavilerin etkisiz kaldığı ve semptomların 

ciddi olduğu durumlar hariç nöroleptiklerin kullanımı uygun değildir 

(artmış inme, kalp yetersizliği, pnömoni-infeksiyon, ölüm riski)  



*Demans hastalarında davranışsal ve psikolojik semptomların giderilmesinde 

non-farmakolojik tedavilerin etkisiz kaldığı ve semptomların ciddi olduğu 

durumlarda nöroleptikler kullanılabilir ancak bu durumda semptom 

kontrolünü sağlayan en düşük dozda ve en kısa süre ile kullanılmalıdır. 

*Demans hastalarında davranışsal ve psikolojik semptomların giderilmesinde 

öncelikli yaklaşım optimum demans tedavisinin (ChEi/memantin) verilmesidir. 

Takiben seçilmiş SSRI’lar (özellikle sitalopram) denebilir. 

*Sertralin, trazadon ve melatoninin etkinliği ile ilgili çelişkili bilgiler vardır.  

B11. Nöroleptiklerin hipnotik amaçlı kullanımı uygun değildir (artmış 

konfüzyon, hipotansiyon, ekstra-piramidal yan etkiler, düşme riski) 

*Yaşlıda insomni tedavisinde öncelikle uyku hijyeni düzenlemesi ve bilişsel 

davranışcı terapiler uygulanmalıdır. 

*Yaşlıda insomni tedavisinde farmakolojik tedaviye ihtiyaç duyulması halinde 

melatonin, melatonin reseptor agonisti ramelteon kullanılabilir. Eşlik eden 

depresyon varsa sedatif etkili antidepresanların (mirtazapin, trazadon, 

agomelatin) kullanımı değerlendirilebilir.  

B12. Parkinsonizm veya Lewy cisimcikli demansı olanlarda nöroleptiklerin 

(ketiapin veya klozapin hariç) kullanımı uygun değildir (ağır 

ekstrapiramidal semptom riski)  

B13. Düşme riski yüksek olan hastalarda nöroleptiklerin (ekstrapiramidal 

yan etki), benzodiazepinlerin (sedasyon, denge bozukluğu) ve Z tipi 

hipnotiklerin (ör. zopiklon, zolpidem, zaleplon) (sedasyon, ataksi) kullanımı 

uygun değildir 



*Genel olarak bu grup ilaçlar yaşlılarda düşme riskini artıran ilaçlardır. 

Yaşlılarda kullanımından mümkün mertebe kaçınılmalıdır.  

B14. Benzodiazepin’lerin 4 haftadan uzun süre kullanımı uygun değildir 

(uzamış sedasyon, konfüzyon, denge bozukluğu, düşme, trafik kazaları riski)  

*Genel olarak, yüksek yan etki potansiyelleri nedeniyle, benzodiazepin 

kullanımından kaçınılmalıdır. Kısa etkili benzodiazepinler klinik endikasyon 

varlığında dikkatle ve kısa süreli (<4 hafta) kullanılabilir (örn. demans ile 

ilişkili ajitasyonda lorazepam verilebilir). Seçilmiş hastalarda başka ilaçlarla 

kontrol altına alınamayan REM uykusu davranış bozukluğu için uzun etkili 

benzodiazepinlerden klonazepam verilebilir ancak bu durumda da yakın klinik 

takip edilmelidir.   

*2 hafta ve üzeri kullanılan bütün benzodiazepinler ‘benzodiazepin geri 

çekilme sendromuna’ yol açmamak için birden değil kademeli azaltılarak 

kesilmelidir. 

B15. Benzodiazepinlerin akut ve kronik solunum yetersizliğinde (PO2 <60 

mmHg ve/veya PCO2 >50 mmHg) kullanımı uygun değildir  

B16. Persistan bradikardi (<50/dk), 2. veya 3. derece kalp bloğu veya 

açıklanamayan senkopu olan hastalarda, uzamış QTc olan hastalarda 

(kadında >470 msn, erkekte >450 msn) ChEi kullanımı uygun değildir (kalp 

iletim defekti, senkop, yaralanma riski)  

*KTA: 50-60/dk olan ve asemptomatik olan hastalarda ChEi başlanabilir. 

Tedavi başlangıcı veya doz artırımından 1 hafta sonra KTA ve semptom 

açısından kontrol edilmelidir. Eş zamanlı hız kısıtlaytıcı ilaç alanlarda 

KTA<50/dk değilse ve semptom yok ise, dikkatle kullanılabilir. Kolinesteraz 



inhibitörleri LBBB veya AF olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır, hastalar 

takip edilmelidir.  

*ChEi’leri KOAH veya astımı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 

Bronkospazmı agreve edebilir, takip edilmelidir. 

*ChEi’leri gastik ülser hikayesi olanlarda ve nonsteroid anti inflamatuar ilaç 

kullananlarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalar gastrointestinal kanama 

açısından takip edilmelidir. 

B17. Esansiyel tremor tedavisi için levodopa veya dopamin agonistlerinin 

kullanımı uygun değildir  

B18. Vertigo tedavisinde betahistin, trimetazidin, dimenhidrinat gibi 

ilaçların aralıksız ve uzun süreli olarak kullanımı uygun değildir (kanıta 

dayalı olarak faydalı etkisi olmaması)   

B19. Sinnarizin kullanımı uygun değildir (ekstrapiramidal yan etkiler, sınırlı 

faydalanım)  

B20. Pirasetam kullanımı miyoklonik konvülzyon tedavisi dışında uygun 

değildir (kanıtlanmış klinik etkinlik yok, maliyet yükü ve yan etki potansiyeli 

nedeniyle) 

*Pirasetam tedavisinden semptomatik fayda görüldüğüne inanılan hastalarda, 

kar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak kullanılabilir. 

*Pirasetamın inme sonrası akut afazi tedavisinde sınırlı yararı olabileceğine 

dair çalışmalar mevcuttur. 

B21. Epilepsinin kronik tedavisinde karbamazepin, fenitoin, fenobarbital 

veya valproat’ın ilk basamakta kullanımı uygun değildir (vitamin D üzerine 



olumsuz etkileri, enzim indüksiyonu, düşme riski nedeniyle; ayrica daha 

güvenli alternatifleri var) 

*Yaşlılarda kronik epilepsi tedavisinde levatiresetam, lamotrijin, gabapentin 

gibi yeni ajanlar tercih edilebilir 

B22. Epilepsi hastalarında tramadol, nöroleptikler (klozapin, olanzapin, 

klorpromazin, thioridazin), bupropion ve maprotilin kullanımı uygun 

değildir.  

B23. Öncesinde konvülziyon geçirmemiş bir hastada iskemik/hemorajik 

inme varlığı nedeniyle nöbet proflaksisi için antiepileptik tedavi kullanımı 

uygun değildir 

B24 Yaşlılarda sitalopram’ın 20 mg/gün, essitalopram’ın 10mg/gün 

üzerindeki dozlarda kullanımı uygun değildir (QTc uzama riski nedeniyle)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C GASTROİNTESTİNAL SİSTEM  

C1. NSAİİ’lerin OAK’lar (Vitamin K antagonistleri, direkt trombin 

inhibitörleri, faktor Xa inhibitörleri) ile birlikte kullanımı uygun değildir 

(GİS kanama riski) 

C2. Aspirin, klopidogrel, NSAİİ veya steroidlerin; ülser öyküsü olan 

hastalarda, ek antiplatelet tedavi alan hastalarda, eş zamanlı antikoagülan 

alan hastalarda, steroid kullanan hastalarda, dispepsi-GÖR semptomları 

olan hastalarda PPİ verilmeden kullanımı uygun değildir 

*Bu olgularda PPİ tedavisi yerine misoprostol veya yüksek doz H2 reseptör 

blokerleri tercih edilebilir.  

*Tek başına antiagregan dozda aspirin veya klopidogrel kullanan yaşlılarda, 

yukarıdaki risk faktörlerinin hiçbiri yoksa, PPİ kullanımına muhtemelen gerek 

yoktur.  

*PPİ’ların klopidogrel ile birlikte kullanıldığında etkinliğinin azaldığına dair 

çalışmalar mevcuttur. Ancak bu konuda net bir öneri yapılamamaktadır.  

*Varfarin kullanan hastalarda PPİ kullanım endikasyonu varsa omeprazol 

dışındaki bir PPİ tercih edilmelidir. (Omeprazol varfarin düzeyini arttırır) 

*Profilaksi amacıyla PPİ kullanımında önerilen PPİ dozu, günde 1 kez tercih 

edilen PPİ’nin piyasadaki yüksek dozudur. Yukarıdaki ilaçların kullanımına 

eşlik eden dispepsi varlığı nedeniyle PPİ endikasyonu olan olgularda bir süre 

PPİ yüksek dozu kullanılarak takipte hastanın semptomlarının tekrarlamadığı 

en düşük PPİ dozuna düşülmesi uygun olabilir. Dispepsi dışındaki diğer 

komorbid durumlarda PPİ’nin yüksek dozu ile devamı uygundur. 



*Kısa süreli NSAİİ kullanan yaşlılarda, yukarıdaki risk faktörleri olmasa bile 

eş zamanlı PPİ vermek uygun olabilir.   

*Kronik NSAİİ kullanan yaşlılarda PPİ kullanımı gereklidir.  NSAİİ’lerin 

yaşlıda kronik kullanımlarında, yukarıdaki eşlik eden risk faktörleri olmasa 

dahi, PPİ/misoprostol verilmelidir. 

C3. Aspirin veya NSAİİ’lerin; peptik ülser (komplike veya komplike 

olmayan, gastrik veya duodenal) hikayesi olan hastalarda Helicobacter 

pylori testi yapılmadan kronik kullanım için başlanması uygun değildir  

*H. pylori (+) saptanırsa eradikasyon tedavisi verilmelidir.  

*Hasta bir süredir aspirin/NSAİİ alıyorsa, H. Pylori eradikasyon tedavisinden 

beklenen faydalanım azdır fakat pratikte taranıp pozitif saptanması halinde 

genellikle eradikasyon uygulanması tecih edilmektedir. 

*H. pylori prevalansı yüksek olan popülasyonlarda, anamnezde peptik ülser 

hikayesi olmayan olgularda da aspirin/NSAİİ kronik kullanımı başlanmadan 

önce, H. Pylori için “test-tedavi” yaklaşımı uygun olabilir.  

*Klopidogrel kronik kullanımı başlanacak hastalarda; anamnezde peptik ülser 

(komplike veya komplike olmayan, gastrik veya duoenal) hikayesi olsa dahi, H. 

pylori testi yapılması ve/veya H. pylori eradikasyon tedavisi uygulanması 

önerilmemektedir (teorik veya pratik uygulama).  

C4. PPİ’ların komplike olmayan peptik ülser veya erozif peptik özofajit 

tedavisinde tam terapötik dozda 8-12 haftadan uzun süreli kullanımı uygun 

değildir  

*8-12 haftalık terapötik doz süresi, H. pylori eradikasyonu için verilen PPİ 

tedavi süresini içermemektedir. 



*Kesilme döneminde rebound etkiden kaçınmak için PPİ’lerin azaltılarak 

kesilmesi uygundur. (örneğin 1 hafta yarı doz, 1 hafta günaşırı doz, sonrasında 

kesilmesi gibi) 

C5. Çoklu ilaç kullanımı nedeniyle PPİ kullanımı uygun değildir (faydası 

yok, potansiyel zararı var) 

*PPİ kullanım endikasyonları arasında “çoklu ilaç kullanımı” şeklinde bir 

endikasyon yoktur. Öte yandan kronik PPİ kullanımı kronik böbrek yetersizliği, 

fraktürler, demans riskinde artış, C. difficile infeksiyonu sıklığında artış, 

vitamin B12 eksikliği, hipomagnezemi, enterik infeksiyonlar-bakteriyel aşırı 

gelişimi için risk faktörüdür.  

C6. Antikolinerjik etkili GİS antispazmotiklerinin (örn. hiyosiyamin) 

kullanımı uygun değildir yaşlıda artmış antikolinerjik yan etki (sersemlik, 

bilişsel kabiliyetlerde azalma, görme bulanıklığı, aritmi, şişkinlik-

konstipasyon) ve sınırlı faydalanım  

*Trimebutin, mebeverin, pinaveryum kullanımında da benzer yan etkiler 

bildirilmiştir. 

C7. Kronik konstipasyonu olan hastalarda, bu yan etkiye sahip olmayan 

alternatifleri varsa, konstipasyona sebep olma ihtimali yüksek olan ilaçların 

(yüksek antikolinerjik etkili ilaçlar, oral demir, opioidler, verapamil, 

alüminyum antiasitleri) kullanımı uygun değildir  

*Verapamil dışındaki diğer kalsiyum kanal blokeri antihipertansifler de 

konstipasyona sebep olabilir. Ancak bu etki sırasıyla verapamil ve nifedipinde 

daha belirgindir.  



C8. Yaşlılarda antiemetik tedavide ilk basamakta metoklopramid veya 

trimethobenzamid kullanımı uygun değildir (ekstrapiramidal yan etki, 

huzursuzluk yan etkisi nedeniyle)  

*Antiemetik olarak serotonin 5HT3 reseptor antagonist’leri yaşlılarda en 

güvenilir ajanlardır.  

*Metoklopramid ve trimetobenzamid parkinsonizm olan hastalarda 

kontrendikedir. 

C9. GFR<30 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda laksatif veya antiasit olarak 

magnezyum preperatlarının kullanımı uygun değildir (hipermagnezemi 

riski)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D SOLUNUM SİSTEMİ 

D1. Dar açılı glokom veya üriner çıkış yolu obstrüksiyonu olan hastalarda 

antimuskarinik bronkodilatör ilaçların (ipratropium, tiotropium) kullanımı 

uygun değildir (glokomda kötüleşme ve üriner retansiyon riski)  

*Benign prostat hiperplazisine eşlik eden obstrüktif LUTS semptomları (alt 

üriner traktus semptomları) yaşlı erkeklerde sıktır. Hafif düzeyde obstrüktif 

semptomu olan olgularda klinisyen yakın klinik takip ile antimuskarinik 

bronkodilatör ilaçları kullanabilir. Üriner retansiyon yan etkisi açışından 

özellikle PMR >150 ml olan olgular özellikle risklidir. (PMR >150 ml olan 

olgularda kullanılması uygun değildir) 

D2. KOAH’ın veya astım bronşialenin idame tedavisinde teofilin kullanımı 

uygun değildir (dar terapötik indeks ve yaşlıda yüksek insomni, aritmi riski 

nedeniyle)  

D3. Orta-ağır KOAH’ta idame tedavi için inhaler kortikosteroid yerine 

sistemik kortikosteroid kullanımı uygun değildir (sistemik 

kortikosteroidlerine uzun süre gereksiz maruziyet; etkin inhale tedaviler 

mevcut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E KAS İSKELET SİSTEMİ VE ANALJEZİK İLAÇLAR 

E1. NSAİİ’lerin, alternatif tedavi yokluğunda, 3 aydan uzun süreli kullanımı 

uygun değildir  

*Osteoartrit ağrısında ve basit ağrılarda (kas-iskelet sistemi, baş ağrısı …vb) 

öncelikle parasetamol tedavisi uygulanmalıdır (parasetamol tedavisinin 

metamizol, düşük doz kodein/tramadol ile kombinasyonu düşünülebilir).  

*NSAİİ kullanılan olgular yan etkileri açısından (nefropati, HT, kalp 

yetersizliği, KV olay) yakın klinik takip edilmelidir. *NSAİİ kullanılması 

durumunda indometasin tercih edilmemelidir (yaşlıda diğer NSAİİ’lere kıyasla 

daha fazla MSS ve diğer sistem yan etkileri) 

*Kronik NSAİİ kullanımı gereken durumlarda NSAİİ’lere ek olarak 

PPİ/misoprostol kullanılmalıdır.  

E2. NSAİİ’lerin GFR <50 ml/dk/1,73 m2 olan hastalarda kullanımı uygun 

değildir (renal fonksiyonlarda kötüleşme riski)  

E3. Osteoartrit tedavisinde sistemik steroid kullanımı uygun değildir (mono-

artiküler ağrı için periyodik intraartiküler steroid enjeksiyonu yapılabilir)  

E4. Romatoid artritte 3 aydan uzun süreli kortikosteroid monoterapisi 

kullanımı uygun değildir  

E5. Gut Hastalığı’nın kronik tedavisi için allopürinol yerine uzun süreli 

NSAİİ veya kolşisin kullanımı uygun değildir  

E6. Kolşisin’in GFR <10 ml/dk/1,73 m2 olan hastalarda kullanımı uygun 

değildir (kolşisin toksisitesi riski)   



E7. Metotreksat’ın GFR<30 ml/dk/1,73 m2 olan hastalarda kullanımı uygun 

değildir 

 

E8. Ağrı tedavisinde meperidin kullanımı uygun değildir (Diğer opioidlere 

göre artmış nörotoksisite, deliryum riski; daha güvenilir alternatifleri var. 

Özellikle böbrek yetersizliği varlığında kullanımı risklidir)  

E9. Uzamış salınımlı tramadol’ün GFR<30 ml/dk/1,73 m2 olan hastalarda 

kullanımı uygun değildir  

*Hızlı salınımlı tramadol için doz azaltımı yapılmalıdır. 

E10. Kronik opioidlerin eş zamanlı laksatif verilmeden kullanımı uygun 

değildir (ciddi konstipasyon riski)  

E11. Kas iskelet sistemi ağrıları için sistemik kas gevşetici (iskelet kası) 

ajanların (tiyokolşikosid, tizanidin, klorzoksazon, karisoprodol, klorfenezin 

karbamat, siklobenzaprin, metaksalon, metokarbamol ve orfenadrin vb.) 

kullanımı uygun değildir (sedasyon, sersemlik, baş dönmesi, ağız kuruluğu, 

konstipasyon, bilişsel yan etkileri nedeniyle)   

*Tizanidin ile hipotansiyon riski de çok belirgindir. 

E12. Osteomalazi tanısı dışlanmadan osteoporoz tedavisi başlanması uygun 

değildir   

E13. Vitamin D idame tedavisinde, aralıklı olarak yüksek dozda (300.000 İÜ) 

konvansiyonel vitamin D kullanımı uygun değildir (artmış düşme riski, kas-

iskelet sistemi üzerine ek faydasının olmaması) 

* “İdame” tedavide kullanılan yüksek doz konvansiyonel vitamin D’nin 

olumsuz sonuçları gösterilmiştir. “Replasman” tedavisinde kullanılan yüksek 

doz konvansiyonel vitamin D ile ilişkili olumsuz sonuçlar bildirilmemiştir. 



Bununla birlikte, yaşlıda ilaç kullanımında genel geçerliliği olan “düşük başla-

yavaş artır” ilkesi nedeniyle “replasman” vitamin D tedavisinin de tedrici 

yapılması uygun olabilir.  

E14. Hiperfosfatemi ve/veya hiperkalsemi varlığında aktif (kalsitriol) (1-

25(OH)2 kolekalsiferol)  veya konvansiyonel (25(OH) kolekalsiferol) vitamin 

D kullanımı uygun değildir 

E15. Üst GİS hastalığı (örn. disfaji, özofajit, peptik ülser, üst GİS kanama 

veya tedavi ile kontrol altına alınamamış GÖR) anamnezi olanlarda  ve/veya 

fiziksel olarak dik duramayacak hastalarda oral bifosfonat kullanımı uygun 

değildir  

*Oral bifosfonatlar iyi kontrol edilmiş GÖR varlığında dikkatle kullanılabilir. 

E16. Bifosfonatlar’ın GFR <30 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda kullanımı 

uygun değildir (artmış akut böbrek yetersizliği riski)  

 

*Zoledronat için eşik GFR değeri daha yüksektir (<35 ml/ dk /1,73m2). 

 

E17. Tedavi öncesi serum kalsiyum düzeyi tayin edilmeden ve yeterli 

düzeyde kalsiyum/vitamin D alımı sağlanmadan zoledronat, denosumab 

veya teriparatid kullanımı uygun değildir  

 

 

 

 

 

 

 

 



F ÜROGENİTAL SİSTEM 

 

F1. Benign prostat hiperplazisine bağlı LUTS semptomları olan erkeklerde 

PMR>150 ml ise mesaneye yönelik antikolinerjik ilaç kullanımı uygun 

değildir 

*Yaşlı erkeklerde, aşırı aktif mesane tedavisi için mesaneye yönelik 

antikolinerjik ilaç reçetelemeden önce LUTS semptomları sorgulanmalı ve tüm 

olgulara PMR tayini yapılmalıdır. 

F2. Kronik dar açılı glokom hastalarında mesaneye yönelik antikolinerjik 

ilaç kullanımı uygun değildir  

*Mesaneye yönelik antikolinerjik ilaç başlanmadan önce glokom hikayesi 

sorgulanmalıdır.  

*Mesaneye yönelik antikolinerjik ilaçlar dar açılı glokom lazer iridotomi ile 

tedavi edilmiş ise kontrendike değildir; açık açılı glokomda da kontrendike 

değildir 

F3. Prostat hiperplazisi olan (obstrüksiyon riski) veya diabetes mellitus 

komplikasyonları gelişmiş olan (nörojen mesane riski) veya kırılgan olan 

yaşlılarda (detrusor hiperaktivitesi ile birlikte azalmış kontraktilite riski) 

PMR tayini yapılmadan mesaneye yönelik antikolinerjik ilaç kullanımı 

uygun değildir (üriner retansiyon ve postrenal böbrek yetersizliği riski) 

F4. Kan basıncı <90/50 mmHg veya >170/100 mmHg olan/ unstabil anginası 

olan/ cinsel ilişki sırasında anjinası olan/ NYHA sınıf 4 kalp yetersizliği olan/ 

anjina için nitrat tedavisi alan hastalarda fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin 

(örn. sildenafil, tadalafil, vardenafil) kullanımı uygun değildir  

F5. Ortostatik hipotansiyonu olan hastalarda benign prostat hiperplazisine 

bağlı LUTS semptomlarının tedavisinde üroselektif olmayan alfa 1 



blokerlerin (örn. doksazosin, terazosin) kullanımı uygun değildir (ortostatik 

hipotansiyonda, senkop ve düşmelerde artış)  

*Üroselektif alfa-1 blokerler alfuzosin, tamsulosin ve silodosindir; üroselektif 

olmayan alfa-1 blokerlerden daha az ortostatik hipotansiyon riskleri vardır. 

*Ortostatik hipotansiyon riski en düşük üroselektif ajan silodosindir; plaseboya 

benzer olduğu düşünülmektedir.  

*Üroselektif olmayan alfa-1 blokerlerle tedavi edilen yaşlı hastalar ortostatik 

hipotansiyon riski için bilgilendirilmelidir. 

* Alfa-1 blokerler katarakt operasyonunda intraoküler floppy iris sendrom 

(IFIS) riskini artırırlar. Bu komplikasyon en sık tamsulosin kullanımı ile 

görülür ancak alfuzosin, doksazosin, terazosin gibi tüm alfa-1 blokerlerle 

olabilir. 

*Alfa-1 blokerler katarakt cerrahisi öncesi başlanmamalı; halihazırda 

kullanmakta olan olgularda oftalmolog bilgilendirilmelidir.  

*Halihazırda alfa-1 bloker kullanan olgularda, tedavinin katarakt 

cerrahisinden en az 2 hafta önce kesilmesi önerilir ancak bu durumda da risk 

devam etmektedir.  

 

*Alfa-1 bloker kullanan cinsel aktif hastalar ejakülatuvar disfonksiyon yan 

etkisi açısından bilgilendirilmelidir. Genç yaştaki hastalar daha fazla risk 

altındadır. Ejakülatuvar disfonksiyon için risk tamsulosin ve silodosin ile daha 

yüksek, doksazosin, terazosin ve alfuzosin ile daha düşüktür. 

F6. Mukozaya zarar verebilecek ürolojik girişimler hariç asemptomatik 

bakteriüride antibiyotik kullanımı uygun değildir  



* Mukozaya zarar verebilecek ürolojik girişimler öncesinde asemptomatik 

bakteriüri taranmalı ve tedavi edilmelidir.  

*Asemptomatik bakteriürinin aşağıdaki hasta gruplarında taranması ve/veya 

tedavi edilmesi önerilmez: 

Risk faktörü olmayan hastalar 

Diyabeti iyi regüle edilmiş hastalar 

Bakımevinde yaşayan hastalar  

Alt idrar yolu disfonksiyonu/rekonstrüksiyonu olan hastalar 

Rekürren idrar yolu infeksiyonu geçiren hastalar  

Artroplasti ameliyatlarından önce 

Üriner katateri olan hastalar 

 

F7. Nitrofurantoin’in GFR <30 ml/dk /1,73m2 olan hastalarda kullanımı 

uygun değildir 

*Nitrofurantoin’in üriner infeksiyonların süpresyon tedavisi amacıyla uzun 

süreli kullanımı yaşlılarda uygun değildir (uzun süreli   kullanımda irreversibl 

pulmoner fibroz, karaciğer toksisitesi ve periferal nöropati riski nedeniyle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G ENDOKRİN SİSTEM 

G1. Yaşam beklentisi düşük (<5 yıl) veya anamnezde düşme veya bilişsel 

yetersizliği olan hastalarda sıkı kan şekeri kontrolu (HbA1C<%7) uygun 

değildir 

G2. Kırılgan veya malnütre yaşlılarda metformin kullanımı uygun değildir 

(metformin’in GİS yan etkileri ve iştahsızlık etkisi nedeniyle) 

* Malnütrisyon riski olan olgularda metformin kullanımına kar-zarar dengesi 

göz önüne alınarak karar verilmelidir. 

G3. Metformin’in GFR <30 ml/dk/1,73 m2 olan hastalarda kullanımı uygun 

değildir (laktik asidoz riski)  

*Metformin dozu, GFR: 30-45 ml/dk/1.73m2 olan hastalarda %50 

azaltılmalıdır.  

*Metformin kullanımı laktik asidoz riskini arttıran diğer durumlarda da (kalp 

yetersizliği, karaciğer yetersizliği, şok veya kalıcı hemodinamik instabilite) 

uygun değildir. 

G4. Tip 2 DM hastalarında glibenklamid ve klorpropamid gibi uzun etkili 

sulfanilürelerin kullanımı uygun değildir (uzamış hipoglisemi riski) 

G5. Dökümante kalp yetersizliği/ kırık anamnezi/ artmış kırık riski/ mesane 

kanseri anamnezi olan veya insülin tedavisi almakta olan hastalarda 

tiazolidinedionların (rosiglitazon, pioglitazon) kullanımı uygun değildir 

(kalp yetersizliğinde kötüleşme, kırık ve mesane kanser riskinde artış)  

G6. Kalp yetersizliği olan olgularda saksagliptin kullanımı uygun değildir.  

 



G7.Kanagliflozinin, diyabete bağlı alt ekstremite ampütasyonu 

komplikasyonu geçirmiş/ciddi periferik arter hastalığı olan/tekrarlayan 

üriner sistem infeksiyonu olan  olgularda kullanımı uygun değildir 

*SGLT-2 inhibitörleri dehidratasyona, urgency inkontinansa ve diabteik 

ketoasidoza sebep olabileceklerinden, yaşlı hastalarda genel olarak dikkatle 

kullanılmalıdır.  

 

G8.SGL-2 inhibitörlerinin GFR<45 mL/min/1.73 m2  olan olgularda 

kullanılması uygun değildir. 

*Kanagliflozin,empagliflozin,ve ertugliflozin’in GFR<45 mL/min/1.73 m2 

olan olgularda kullanılması uygun değişldir.  

Dapagliflozin’in  ise  GFR<60 mL/min/1.73 m2 olan olgularda kullanılması 

uygun değişldir   

G9. Androjen eksikliği ile ilişkili semptom ve bulguların eşlik etmediği serum 

testosteron düzeyi düşüklüğü varlığında androjen kullanımı uygun değildir  

*Hipogonadizm tanısı androjen yetersizliğinin semptom ve belirtileriyle birlikte 

kalıcı düşük serum testosteron düzeyi varlığında koyulur. 

G10. Meme kanseri veya venöz tromboemboli öyküsü olan hastalarda 

sistemik östrojen kullanımı uygun değildir 

*Meme kanseri veya venöz tromboemboli öyküsü olan hastalarda vajinal 

östrojen; atrofik vajinit gibi ürogenital semptomların tedavisinde hormon-dışı 

tedavilerden sonra, kar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak verilebilir 

G11. İntakt uterusu olan kadınlarda beraberinde progesteron kullanımı 

olmadan östrojen kullanımı uygun değildir (endometrial kanser riski) 



G12. İştah artırıcı olarak megestrol kullanımı uygun değildir (kilo üzerine 

minimal etki, protrombotik yan etki) . 

G13. Subklinik hipotiroidisi olan yaşlılarda (TSH: 4-10 mIU/L; sT4: N), 

tiroid hormonu kullanımı uygun değildir (ek yararı yok, atrial fibrilasyon ve 

osteoporoz gibi potansiyel yan etki riski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H ANTİMUSKARİNİK-ANTİKOLİNERJİK YÜK 

H1. Yüksek antikolinerjik etkili ilaçların trisiklik antidepresanlar, 

klorpromazin, tioridazin, klozapin, olanzapin, hiyosin, oral oksibutinin, 1. 

jenerasyon antihistaminikler (feniramin, klorfeniramin, hidroksizin, 

siproheptadin, dimenhidrinat, difenhidramin, meklizin..vb.), paroksetin 

kullanımı aşağıdaki durumlarda uygun değildir 

 Düşme/ konstipasyon/ dar açılı glokom/ demans/ deliryum/ idrar 

retansiyonu/ erkekte obstrüktif LUTS semptomları/ eş zamanlı yüksek 

antikolinerjik etkili ilaç kullanımı  

*Genel olarak yaşlılarda yüksek antikolinerjik etkili ilaçların kullanımı tercih 

edilmemelidir; klinik gereklilik durumunda yan etki açısından dikkatli takip 

edilmelidir. 

*1.kuşak antihistaminiklerin akut alerjik reaksiyon varlığında parenteral 

kullanımı uygundur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uptodate.com/contents/amitriptyline-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/olanzapine-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/oxybutynin-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/paroxetine-drug-information?source=see_link


J SÜPLEMANLAR  

J1. Kanama riski olan olgularda (antikoagülan kullanımı, NSAİİ kullanımı, 

anlamlı kanama öyküsü) gingko biloba ekstraktı kullanımı uygun değidir 

(kanama riskinde artış, kanıtlanmamış klinik etkinlik ve artmış maliyet yükü 

nedeniyle)  

*Gingko biloba ile birlikte aspirin kullanımında da kanama riski artar; 

kombine kullanılmamaları daha uygun olabilir 

J2. Sarı kantaron’un antidepresan kullanan hastalarda (özellikle SSRİ ile 

serotonerjik sendrom riski) ve sitokrom p450 ile metabolize olan ilaç (örn. 

digoksin, teofilin, varfarin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital) kullanan 

hastalarda sistemik kullanımı uygun değildir (sarı kantaron sitokrom p450 

aktivasyonu yapar) 

 

J3.Varfarin kullanan hastalarda süpleman kullanımı uygun değildir 

(kanama riskinde olası artış nedeniyle) 

 

*Oral olarak kullanılan birçok süpleman (örn. ginseng, sarımsak (garlic), 

zerdeçal, zencefil, şeytan pençesi (devil’s claw), sarı kantaron, coenzim Q10, 

yeşil çay vb.) varfarin’in antikoagülan etkisini artırarak kanama riskinde artışa 

sebep olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 



TIME to START- YAŞLIDA BAŞLANMASI UYGUN OLAN İLAÇLAR 

 

Bu grup ilaçların, kriter içeriğindeki durumlarda kullanımının 

yaşlılarda endikasyonu ve potansiyel faydalanımı vardır ancak klinik 

pratikte sıklıkla gözden kaçabilmekte veya ileri yaş nedeniyle, geçerli ek bir 

sebep olmaksızın, verilmemektedir. Bu ilaçların kriter içeriğindeki durumda 

kullanılmaması “potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı” olarak 

nitelendirilmektedirler. Klinisyenler hastanın tüm özellikleriyle ilacın 

hastasındaki potansiyel fayda ve zararını (kar-zarar dengesini), beklenen 

yaşam süresini ve hasta/bakımveren tercihleri doğrultusunda saptanan 

tedavi hedeflerini göz önünde bulundurarak karar vermelidir. Bu grup 

ilaçları klinisyenler bazı olgularda kullanmamayı uygun bulabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KARDİYOVASKÜLER SİSTEM 

A1. Dökümante aterosklerotik koroner arter hastalığı (geçirilmiş akut 

koroner sendrom veya anjiografi ile tespit edilen plak varlığı), dökümante 

aterosklerotik serebrovasküler hastalığı (geçirilmiş iskemik inme/GİA veya 

intrakraniyal/ekstrakraniyal ateroskleroz varlığı) veya semptomatik alt 

ekstremite arter hastalığı olan hastalarda sekonder korunma amaçlı 

antiplatelet tedavi (aspirin veya klopidogrel) başlanması uygundur 

*Primer kardiyovasküler korunma amaçlı aspirin başlanması çoğu olguda 

uygun değildir (intrakranial ve GİS kanama riskinde artış ve sınırlı faydalanım 

nedeniyle).  

A2.Dökümante aterosklerotik koroner arter hastalığı (geçirilmiş akut 

koroner sendrom, koroner anjioda plak varlığı), dökümante serebrovasküler 

hastalığı (geçirilmiş iskemik inme/GİA veya intrakraniyal/ekstrakraniyal 

ateroskleroz varlığı) veya periferik arter hastalığı olan hastalarda sekonder 

korunma amaçlı statin tedavisi başlanması uygundur 

*Yaşam beklentisi <2 yıl olan hastalarda, terminal demansı olanlarda, >85 yaş 

hastalarda statinden beklenen faydalanım düşüktür; statin yan etkileri 

(miyopati, karaciğer toksisitesi …vb) daha fazladır. Bu olgularda, sekonder 

korunmada statin tedavisi kararı olgu bazında değerlendirilmeli, tedavi kararı 

hasta/hasta yakını bilgilendirmesi ve ortak karar verme ilkesi (“shared decision 

making”) ile belirlenmelidir.  

A3. Sistolik kan basıncı kronik olarak >160 mmHg ve/veya diastolik kan 

basıncı kronik olarak >90 mmHg olan hastalarda antihipertansif tedavi 

başlanması uygundur 



A4. Non-valvüler kronik AF varlığında, CHA2DS2-VASc skoru göz önüne 

alınarak, OAK tedavisi (vitamin K antagonistleri, direkt trombin 

inhibitorleri veya faktor Xa inhibitörü) başlanması uygundur   

*Yaşlıda non-valvüler kronik AF tedavisinde antikoagülasyon kararı verilen 

olgularda, uygun bireylerde (INR etkinliği/ stabilizasyonunda sorun yaşayan, 

geçmişte kanama hikayesi olan, kanama riski fazla olan veya artmış maliyet 

yükün sorun teşkil etmediği hastalarda), varfarin yerine YOAK’ın tercih 

edilmesi önerilebilir.  

A5. Sistolik kalp yetersizliği (EF<=%40) veya ST elevasyonlu Mİ varlığında 

ACE inhibitörü tedavisi başlanması uygundur 

A6. Sistolik kalp yetersizliği (EF<=%40) veya iskemik kalp hastalığı (kronik 

iskemik kalp hastalığında antianjinal etki/ Mİ sonrası dönemde mortalite 

düşürücü etki nedeniyle) varlığında beta-bloker tedavi (sistolik KY’de 

bisoprolol/ uzamış salınımlı metoprolol süksinat/ karvedilol/ nebivolol; 

iskemik kalp hastalığnda herhangi bir betabloker) başlanması uygundur  

*Miyokard infarktüsünden 3 yıl sonra beta bloker tedavi potansiyel kar-zarar 

dengesi göz önünde bulundurularak kesilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C SANTRAL SİNİR SİSTEMİ 

C1. Majör depresif bozukluk varlığında antidepresan tedavi başlanması 

uygundur  

C2. Fonksiyonelliği (işlevselliği) etkileyen persistan, ağır şiddette anksiyete 

varlığında SSRİ (SSRİ kontrendike ise SNRİ veya pregabalin) tedavisi 

başlanması uygundur  

*Anksiyete tedavisinde, SSRİ'lerden yararlanmayan veya SSRİ’leri tolere 

edemeyen hastalarda, eşlik eden depresyon yok ise, buspiron monoterapisi 

kullanılabilir. 

 C3. Erken-orta evre Alzheimer hastalığında ChEi tedavisi başlanması 

uygundur 

*Alzheimer hastalığında ChEi tedavisi başlanması için kanıt vardır. 

*Erken-orta evre Alzheimer hastalığında her 3 kolinesteraz inhibitörü 

(donepezil, galantamin, rivastigmin) için kanıt vardır ve FDA onayı mevcuttur. 

*İleri evre Alzheimer hastalığında donepezil ile ilgili kanıt ve FDA onayı 

mevcuttur. 

*Parkinson hastalığı demansında rivastigmin başlanması için kanıt var ve FDA 

onayı mevcuttur. Parkinson hastalığı demansında donepezilin yararlı 

olabileceğine dair çalışmalar vardır. 

*Diğer demans tiplerinden Lewy cisimcikli demans ve vasküler demansta ChEi 

kullanımına dair kesin kanıtlar yoktur ancak kullanılması önerilebilir. 



*Lewy cisimcikli demansta donepezil ve rivastigminin yararlı olabileceğine dair 

çalışmalar vardır. Lewy cisimcikli demansta FDA onayı ChEi’lerinin hiçbiri 

için mevcut değildir 

*Vasküler demansta kolinesteraz inhibitörlerinin yararlı olabileceğine dair 

çalışmalar vardır. Vasküler demansta FDA onayı ChEi’lerinin hiçbiri için 

mevcut değildir. 

C4. Orta-ileri evre Alzheimer hastalığında memantin tedavisi başlanması 

uygundur  

*Memantinin vasküler demansta da etkinliği olabilir. 

*Memantin demansın davranışsal ve psikiyatrik semptomlarında (BPSD) 

faydalı olabilir. 

C5. Fonksiyonelliği (işlevselliği) etkileyen esansiyel tremoru olan hastalara 

propranolol veya pirimidon tedavisi başlanması uygundur 

*Pirimidon’un FDA onayı yoktur. Sedasyon, vertigo ve bulantı yan etkileri 

önemlidir. Kulanıldığında düşük dozda başlanıp yavaş doz artırımı 

yapılmalıdır. 

C6. Fonksiyonel (işlevsel) bozukluk ve dizabiliteye sebep olan idiyopatik 

Parkinson hastalığı varlığında L-dopa tedavisi başlanması uygundur  

C7. İdyopatik Parkinson hastalarında açık-kapalı motor dalgalanmalar 

başladığında, L-dopa tedavisine MAO-B inhibitörü veya COMT inhibitörü 

eklenmesi uygundur 

C8. Demir eksikliği ve kronik böbrek yetersizliğinin dışlandığı huzursuz 

bacak sendromu olan hastalarda, semptomlar yaşam kalitesini olumsuz 

etkiliyorsa, alfa-2-delta kalsiyum kanal blokerleri (pregabalin, gabapentin) 



veya dopamin agonistleri (pramipeksol/ropinirol/ rotigotin) başlanması 

uygundur  

*L-dopa tedavisi (100-200 mg), özellikle intermitan semptomu olan olgularda 

uygun olabilir. Böbrek yetersizliği olan semptomatik olgularda da tercih 

edilebilir. 

*Huzursuz bacak sendromu tedavisinde önerilen ilaç dozları: 

 Pregabalin 25-300 mg 

 Gabapentin 300-2700 mg 

 Pramipeksol 0,125-0,75 mg 

 Ropinirol 0,25-4 mg 

 Rotigotin patch 1-3 mg 

 L-dopa 50-200 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 

 

D1. Yaşam tarzı değişikliklerine (diyet-egzersiz) yanıtsız semptomatik 

konstipasyonu olan olgularda, fekal tıkaç dışlanarak, lif desteği (psilyum, 

metilselüloz, polikarbofil, buğday dekstrin) veya polietilenglikol başlanması 

uygundur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uptodate.com/contents/polycarbophil-drug-information?source=see_link


E SOLUNUM SİSTEMİ 

E1. Hafif-orta astım veya KOAH’ı olan hastalarda düzenli inhale beta2 

agonist veya antikolinerjik tedavi başlanması uygundur 

E2. FEV1<%50 olan ve oral steroid tedavisi gerektiren tekrarlayan 

alevlenmeleri olan orta-ağır astım veya KOAH hastalarında düzenli inhale 

kortikosteroid tedavisi başlanması uygundur 

E3. Kronik hipoksemisi (pO2<= 55 mmHg veya SO2<= %88) olan hastalarda 

evde sürekli oksijen tedavisi başlanması uygundur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F KAS İSKELET SİSTEMİ-ANALJEZİK İLAÇLAR 

F1. Günlük diyetle vitamin D alımı <800-1000 İÜ veya elementer kalsiyum 

alımı <1000-1200 mg olan hastalarda eksik mikrobesin öğesine yönelik 

replasman tedavisinin başlanması uygundur 

F2. Dökümante osteoporozu olan frajilite fraktürü ve/veya kemik mineral 

dansitometri T skoru (femur total, femur boyun veya lomber < -2,5) 

hastalarda, yeterli vitamin D ve elementer kalsiyum’a ek olarak anti-

rezorptif (bifosfonat, denosumab) veya anabolik ajan (parathormon 

anoloğu) başlanması uygundur   

F3. İdame (uzun süreli) kortikosteroid kullanan hastalarda, yeterli vitamin 

D ve elementer kalsiyum’a ek olarak şu durumlarda bifosfonat profilaksi 

tedavisi başlanması uygundur: i) hasta osteopenik ise (-1 >T skor >-2.5) 

herhangi dozda kortikosteroid başlandığında veya ii) 3 ay veya daha uzun 

süreli 7.5 mg/gün veya daha yüksek dozda prednizolon veya eşdeğer steroid 

tedavisi alacaklarda)  

 

F4.Denosumab tedavisi kesilen hastalarda  uzun etkili antirezorbtif tedavi 

başlanması uygundur (denosumab kesilmesini takiben rebound BTM’lerde 

artış, BMD kaybı ve vertebral fraktür riskinde artış riski ) 

F5. Kronik aktif romatolojik hastalık varlığında hastalığı modifiye edici 

tedavi (DMARD) başlanması uygundur  

F6. Metotreksat alan hastalarda folik asit desteği başlanması uygundur   

F7. Tekrarlayan gut atağı olan hastalarda ksantin oksidaz inhibitörü 

(öncelikle allopürinol) başlanması uygundur  

 



F8. Orta-ağır düzeydeki ağrı tedavisinde diğer analjeziklerin (parasetamol, 

NSAİİ veya hafif opioidler) yeterli olmadığı durumlarda güçlü etkili opioid 

tedavisi başlanması uygundur 

F9. Kronik ağrılı olan ve uzun etkili opioid kullanan hastalarda, kaçak ağrı 

varlığında (breakthrough pain: aralıklarla gelen şiddetli ağrılar) tedaviye 

kısa etkili opioidlerin eklenmesi uygundur (şiddetli ağrının kontrol 

edilememe riski)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G ENDOKRİN SİSTEM  

G1. Diabetes mellitus’lu hastalarda aşikar proteinüri (>300 mg/gün) veya 

mikroalbuminüri (>30 mg/gün) varlığında, ACEi veya ARB tedavisi 

başlanması uygundur    

*Böbrek yetersizliği olan olgularda ACEi veya ARB tedavisinin başlangıç 

döneminde serum kreatinin düzeyinde artış beklenir. Bu artış %30’dan az ise 

tedaviye devam edilmesi önerilir. 

*ACEi veya ARB başlanması açısından mutlak kontrendike bir bazal kreatinin 

düzeyi olmamakla birlikte serum kreatinin düzeyi >3.0 mg/dl olan hastalarda 

başlanmaması önerilebilir.  

*Diabetes mellitus’lu hastalarda ACEİ-ARB kullanımı ile ilişkili hiperpotasemi 

riski olabilir.  

*Diabetes mellitus’lu hastalarda ACEİ-ARB tedavisi başlangıcından sonraki 1-

2 hafta içinde, her doz artışında ve en az yılda 1 defa serum kreatinin ve 

potasyum düzeyi monitörize edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H ÜROGENİTAL SİSTEM 

 

H1. Prostatektominin endike olmadığı, orta-ağır (IPSS skoru) düzeyde 

semptomatik LUTS (alt uriner sistem semptomları) mevcut olan hastalarda 

alfa-1 reseptör blokeri kullanımı uygundur   

H2. Prostatektominin endike olmadığı orta-ağır (IPSS skoru) düzeyde 

semptomatik LUTS (alt uriner sistem semptomları) mevcut olan hastalarda, 

prostat hacmi >30-40 ml ise, alfa-1 reseptör blokerine ek olarak 5-alfa 

redüktaz inhibitörü tedavisi başlanması uygundur  

H3. Semptomatik atrofik vajinitte, hormon-dışı tedaviler denendikten sonra, 

topikal vajinal östrojen tedavisi kullanımı uygundur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I AŞILAR 

I1. Yıllık influenza aşısı yapılması uygundur  

* Trivalan yüksek doz ve tetravalan influenza aşılarının yaşlıda etkinlikleri 

standart doz trivalan aşıya göre daha fazladır, tercih edilebilir. (Tetravalan, 

trivalan ve yüksek doz trivalan aşının FDA onayı var). 

I2. Pnömokok aşısı yapılması uygundur  

*Daha önce pnömokok aşısı yapılmamış bireylerde ilk doz aşı olarak 13 valan 

konjuge aşı, takiben en az 1 yıl sonra 23 valan polisakkarid aşı uygulanmalıdır.  

* Daha önce 23 valan polisakkarid aşı yapılmış bireylerde 1 yıl sonra 13 valan 

konjuge aşı yapılmalıdır.  

*23 valan polisakkarid aşı 65 yaş öncesinde uygulanmışsa, 65 yaş üstünde ilk 

aşıdan en az 5 yıl sonra tekrarlanmalıdır 

*23 valan polisakkarid aşının 65 yaş üzeri 10 yılda bir tekrarlanması 

önerilebilir  

I3. Herpes zoster aşısı yapılması uygundur (zona infeskiyonu riskinde ve 

postherpetik nevralji riskinde azalma sağlar)  

*Herpes zoster aşısı daha önce zoster aşısı yapılmış olgulara uygulanmaz.  

*Daha önce zona infeksiyonu veya su çiçeği geçirmiş olguların da aşılanması 

önerilir.  

*Zona infeksiyonu geçiren olgularda aşılama en erken 6-12 ay sonra önerilir.  

I4. 10 yılda bir Td (tetanoz-difteri toksoidi) yapılması uygundur 

*Pertusis aşısı 1 yaşından büyük infantlarla yakın teması olan yaşlılarda (dede, 

nine gibi) önerilebilir. Bu durumda tek doz TdaP şeklinde uygulanabilir. ACIP, 

daha önce TdaP almamış veya aşılanma konusunda bilgi mevcut olmayan 65 

yaş üstü yaşlılara rutin olarak uygulanmasını önermektedir. 



I5. Hacca gidecek olgulara meningokok aşısı yapılması uygundur  

*Hacdan en az 10 gün önce önerilir.  

*5 yıldan sonra tekrar seyahat edilecekse doz tekrarlanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J SUPLEMANLAR 

J1. Malnutrisyon (MN) veya malnütrisyon riski (MNR) olan yaşlılarda 

beslenme danışmanlığı ve besin takviyesi diyetle alımı artırmak ve beslenme 

hedeflerine ulaşmak için yeterli değil ise oral nutrisyonel süplemanların 

(ONS)  başlanması uygundur  

*Kronik hastalığı olan MN veya MNR olan yaşlılarda, beslenme danışmanlığı 

ve besin takviyesi, diyetle alımı artırmak ve beslenme hedeflerine ulaşmak için 

yeterli değil ise ONS başlanması ile ilgili daha çok kanıt vardır.  

MN veya MNR olan yaşlı bir kişiye sunulan ONS içeriğinin günlük en az 400 

kcal enerji ve 30 g protein içermesi ve ONS’nin en az 1 ay devam edilmesi 

önerilir. ONS verilen olguların, ONS’nin etkinlik ve yararı açısından ayda 1 

değerlendirilmesi uygundur. 

*Tedavide rehberlik etmesi açısından yaşlı bireylerde enerji alımı için tavsiye 

edilen değer 30 kcal/kg/gün'dür. Bu değer beslenme durumu, fiziksek aktivite 

düzeyi, hastalık durumu ve tolerans göz önüne alınarak bireysel olarak 

değişebilir. 

*Hasta yaşlı bireyler için minimal(asgari) enerji ihtiyacı muhtemelen 27-30 

kcal/ kg/gün arasındadır. 

*Akut hospitalize edilen yaşlı hastaların spontan oral enerji alımının genellikle 

düşük olduğu ve gereksinimleri karşılamadığı akılda tutulmalıdır. 

*Yaşlı bireylerde protein alımı en az 1 g/kg/gün olmalıdır. 

*Sağlıklı yaşlı bireylerde, bazı uzman gruplar tarafından protein alımı 1.0-1.2 

g / kg/ gün önerilmektedir 

*Akut veya kronik hastalığı olan yaşlı bireyler için protein alımı 1.2-1.5 g / 

kg/gün önerilmektedir. 

*Ciddi hastalığı,  yaralanma veya malnütrisyonu olan yaşlı bireyler için protein 

alımının 1.5 g/kg’ın üzerine (2.0 g/kg a kadar) çıkarılması gerekebilir.  

*Yaşlı bireylere enteral beslenme uygulanması durumunda lif içeren ürünler 

seçilmelidir.  



 

J2. Hastanede yatan malnütrisyon (MN) veya malnütrisyon riski (MNR) olan 

yaşlılarda oral nutrisyonel süplemanların (ONS) başlanması uygundur 

(besin alımı ve vücut ağırlığını artırır, komplikasyon ve tekrar başvuru 

riskini azaltır) 

 Bu bağlamda çoğu olguda ONS kullanımına hastaneden çıktıktan sonra da 

devam etmek uygun olabilir (besin alımını ve vücut ağırlığını artırmak ve 

fonksiyonel düşüş riskini azalmak için).  

 

J3. Kalça kırığı olan yaşlı hastalara postoperatif dönemde ONS başlanması 

(nütrisyonel durumundan bağımsız olarak) uygundur (besin alımını 

iyileştirir ve komplikasyon riskini azaltır)  

 

*Spesifik bir ONS (standart veya yüksek proteinli) önerisi yoktur. ONS’nin en 

az 1 ay verilmesi uygun olabilir. Çalışmalarda, kalça kırığı sonrası ONS 1-6 ay 

arası kullanılmıştır. ONS’nin preoperatif dönemde başlandığı çalışmalar da 

mevcuttur ve preoperatif başlanması düşünülebilir. Bu olgularda perioperatif 

paranteral nutrisyon (PN) kombinasyonu da düşünülebilir. 

 

J4. Bası yarası mevcut olan hastalarda yeterli protein ve enerji alımını 

sağlamak için 1,2-2 g/kg/g protein, 30-35 kcal/kg /g enerji hedeflenerek ONS 

başlanması uygundur  

*Bası yarası olan malnütre hastalarda protein ve enerji ihtiyacı ülser evresine 

ve hastalık durumuna göre değişiklik gösterir. 

*Bası yarası olan malnütre hastalarda, arjinin, çinko ve antioksidanlarla 

zenginleştirilmiş yüksek protein ve enerji içeriğine sahip ONS kullanımı daha 

faydalı olabilir. 

*Bası yarası olan hastalarda beslenme ürünlerine arjinin, glutamin ve HMB 

eklenmesinin olumlu sonuçları olabilir. 



*Bası yarası riski taşıyan yaşlılarda da bası yarası gelişimini önlemek için 

yeterli protein ve enerji alımının sağlanmasına yönelik beslenme 

müdahalelerinin uygulanması uygundur. Yüksek proteinli ONS’ler bası yarası 

gelişme riskini azaltabilir. 

 

 

 


