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Sunum Planı

• Periyodik sağlık kontrolünde amaç

• Sağlık taramaları için genel özellikler

• Kardiyovasküler açıdan tarama

• Kanser taraması 



Sütunlar

Satırlar

Türkiye-

TR

İşgücüne Katılma 

Oranı (%)

3. (15-64) ve 

Erkek

2015 77

2016 77,6

3. (15-64) ve 

Kadın

2015 35

2016 36,2



PERİYODİK SAĞLIK 

KONTROLÜ

• Rutin kan/idrar/EKG tetkikleri gerçek bir fayda 

sağlamıyor

• Periyodik sağlık kontrolünün içeriği ve sıklığı,

• Yaşa

• Tıbbi özgeçmişe

• Davranış özelliklerine

• Risklere 



Amaç

Yaşam tarzı değişikliklerinin sağlanması ile 

• Yaşam süresini uzatmak,

• Hastalık gelişimini ve sonuçlarını ertelemek, 

• Yaşam kalitesini arttırmaktır.



Tarama, Erken Tanı 

• Tarama testleri henüz hasta olduğu bilinmeyen asemptomatik

bireylerde uygulanır, erken dönemde tanı koymak için kullanılır

• Bir hastalığa erken dönemde tanı koyabilmek 

Hastalığın seyrini iyileştirecek 

Erken tedavi edilmesi geç kalınmasına göre belirgin fayda 

sağlayacak ise anlam kazanır.



Tarama Yapılacak Hastalığa Özgü Kriterler

• Yaşam kalitesi ve süresine önemli etkisi olmalıdır

• Prevalansı ve insidansı yüksek olmalıdır

• Tedavisi mümkün olan hastalıklar olmalı 

• Semptomsuz bir dönemi olmalı

• Bu dönemde yakalanıp tedavi edildiğinde hastalık 

seyri olumlu değişmeli 



Testin Tarama Testi olabilmesi için 

gerekli Teste özgü kriterler

• Asemptomatik dönemde tanı koyabilmeli

• Sensitivitesi ve spesifitesi yüksek olmalıdır

• Yalancı negatif  ve pozitif  sonuçlar çok az, 

mümkünse hiç olmamalıdır

• Maliyeti çok yüksek olmamalıdır 

• Emniyetli olmalı, 

• Kişiler tarafından kabul edilebilir olmalı



Tarama testleri

Yalancı pozitif  sonuçlar

• Ek testler,

• Gereksiz tedaviler, 

• Psikolojik ve mali yük

Yalancı negatif  sonuçlar

• Hastalık semptomatik hale gelse bile gözden kaçar

• Teste ve hekime güvensizlik



USPSTF (US Preventive Services Task Force)

• 1984

• bağımsız, gönüllü uzmanlar (koruyucu hekimlik) paneli

• Preventif  tıp, birinci basamak, dahiliye, aile hekimliği, pediatri, 

kadın doğum uzmanları

• Kanıtların değerlendirilmesi

• Kanıta dayalı öneriler



Düzey Tanımlama Öneri

A Bu uygulamayı tavsiye etmektedir. Net 

faydanın fazla olduğu konusunda 

kesinlik yüksek düzeydedir.

Bu uygulamayı önerin ve/veya yapın

B Bu uygulamayı tavsiye etmektedir. Net 

faydanın fazla olduğu konusunda orta 

derecede kanıt veya orta derecede fayda 

sağlandığına dair kesin kanıt vardır.

Bu uygulamayı önerin ve/veya yapın

C Hasta bazında karar verilmelidir. 

Net faydanın az olduğu konusunda orta 

derecede kanıt vardır.

Seçilmiş hastalarda uygulayın

D Bu uygulamayı tavsiye etmemektedir. 

Net fayda olmadığı konusunda orta-

yüksek düzeyde kanıt vardır.

Bu uygulamayı önermeyin

I Kanıt fayda –zarar hesabı için yok veya 

çelişkili veya kalitesizdir

Hastanızla bu yetersizliği tartışın



Hikaye

• Sigara

• Alkol

• İlaç

• Beslenme alışkanlığı

• Fiziksel aktivite

• Aile hikayesi (kalp sağlığı, 
kanser)

• Meslek öyküsü

Kardiyovasküler Hastalık 

Kanser

Risklerinin belirlenmesi



Kardiyovasküler Risk 

Belirlenmesi

• Risk Değerlendirmesi

• Sigara

• Fiziksel aktivite 

• Obezite 

• Hipertansiyon

• Hiperlipidemi

• Diabetes mellitus



Sigaranın bıraktırılması

• Sigaraya bağlı 4.84 milyon 

erken ölüm

• Kardiyovasküler hastalık

• KOAH

• Akciğer kanseri

5 A-5 Ö

• A sk (Öğren)

• A dvise (Öner)

• A ssess (Ölç)

• A ssist (Önderlik Et)

• A rrange (Örgütle)



• Tüm doktorlar sigara içen her hastaya güçlü bir şekilde bırakmasını 

önermelidir 

• Doktor tavsiyesi uzun süreli başarıyı artırıyor 

(Kanıt Değeri=A)

• En maliyet etkin yaklaşım

Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, et al. Treating Tobacco Use and Dependence.Clinical Practice 
Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. 

June 2000

Sigaranın Bırakılmasının Tavsiye 

Edilmesi



Hareketsizlik/Sedanter yaşam

• Fiziksel inaktiviteye bağlı ölüm oranlarında %9’luk bir 

artış (dünyada 5.3 milyon ölüm)

• Sedanter yaşamda %10’luk bir azalma 500 000 civarı 

ölümü önlemekte    (Lee IM. Lancet. 2012 Jul;380(9838):219-29)

• Düzenli egzersiz tüm nedenlerden mortaliteyi her yaş 

grubunda ve cinsiyette azaltıyor 

• Ancak 100/dk /gün üzerindeki egzersizin ek bir 

katkısı yok



Hareketsizlik

 Koroner arter hastalığı, 

 İnme

 Hipertansiyon

 Tip 2 diyabet, 

 Osteoporoz

 Depresyon

En az 30 dk/gün, 5 /hafta düzenli orta-şiddetli egzersiz 

önerin 



Obezite

• Dünyada 18 yaşın üzerindeki insanların % 39’u fazla 

kilolu ve % 13’ü obez

• 1975’den 2016’ya obezite 3 katına çıktı        

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ )

• TURDEP-II, Türkiye’de obezite %35 civarında

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/


Obezite 

• Koroner arter hastalığı, 

• Hipertansiyon

• Tip 2 diyabet, 

• Kanser

• Depresyon

• Kas-iskelet problemleri 

• Diyet düzenlenmesi

• Fiziksel aktivitenin 

artırılması



Obezite- Boy ve ağırlık ölçümü

• 1-3 yılda bir boy, kilo, vücut kütle indeksi (VKİ) 

(kg/m2); bel çevresi ölçümü

BMI<18.5: düşük kilolu

BMI≥18.5 ve <25: normal kilolu

BMI ≥25 ve <30: fazla kilolu

BMI ≥30 ve <35: Klas I obezite

BMI ≥35 ve <40: Klas II obezite

BMI ≥40: Klas III obezite



Hipertansiyon

• Dünyada ve Türkiye’de HT prevalansı %31

• Ölüm nedenleri arasında 1. önlenebilir neden

• Optimal kan basıncı<120/80 mmHg

Hipertansiyon:

• Evre 1 –Sistolik 130-139 mmHg veya diastolik 80-89 

mmHg

ACC/AHA. Hypertension. 2017



HT komplikasyonları 

• Sol ventrikül hipertrofisi

• Kalp yetmezliği

• İskemik inme

• İntraserebral kanama

• İskemik kalp hastalığı

• Kronik böbrek yetmezliği ve son dönem böbrek 

hastalığı



Kan Basıncı Ölçümü ile 

Hipertansiyon Taraması  

• 18 yaş ve üzerinde 2 yılda bir kan basıncı ölçülmesi, 

(Düzey A)

• 18 yaş tansiyon ölçümü normal, risk faktörü yok 18-

39 yaş arası: tarama sıklığı: 3-5 yıl

• 40 yaş ve üstü, risk faktörü var (KB yüksek normal 

olan veya fazla kilolu/obez veya Afro-Amerikalı), 

tarama sıklığı: 1 yıl

• Her vizitte kan basıncı ölçümü!



Hiperlipidemi

• DSÖ verilerine göre dünya nüfusunun %40’ı yüksek 

lipid seviyelerine sahip 

• LDL-kolesterol seviyelerinin KVH ile ilişkili 

mortaliteyle ilişkisi olduğu ve LDL-K seviyelerindeki 

azalmanın KVH mortalitesini azalttığı birçok çalışma 

ile gösterilmiştir

• Primer kardiyovasküler koruma açısından önemli





Hiperlipidemi tarama

• 17-21 yaş arası bir kez açlık lipid ölçümü yapılmalı; 

<21 yaş lipid normal, KVH riski yoksa >35 yaş erkek 

ve >45 yaş kadında tarama başlamalı



Hiperlipidemi tarama

• <21 yaş lipid normal ama KVH riski varsa >25 yaş 

erkek ve >35 yaş kadınlara lipid taraması yapılmalı

• Lipid sonuçları tedavi endikasyonlarının altında ise 5

yılda bir ölçüm tekrarlanmalı



Hiperlipidemi Tarama

• Tarama testi : Açlık lipid analizi (TK, LDL-K, 

HDL-K)

 Tarama sıklığı: 5 yıl

 Ne zaman taramayı bırakalım ? ( 65 yaşında normal 

ise tekrarlanmayabilir)



Statin Tedavisi Kime?

Statinden fayda görecek 4 Grup:

1. LDL–K ≥190 mg/dL olan kişiler

2. Atherosklerotik kardiyovasküler hastalığı ve DM olmayan 40-75 yaş arası 

LDL-K 70-189 mg/dL olan ve 10-yıllık KVH riski≥ 7.5%

1. DM olan 40-75 yaş arası, LDL-K 70-189 mg/dL olan hastalar

2. Klinik Atherosklerotik kardiyovasküler hastalığı olanlar

(Pooled Cohort Equations for ASCVD risk prediction developed by the Risk Assessment Work Group)

AHA/ACC  12 Nov 2013



KVH risk hesaplaması

• 20 yaş üzeri herkese KVH riski değerlendirilmeli

• Düşük risk ise 4-6 yılda bir tekrarlanmalı

• Risk hesaplanması aşikar hastalık tespit edilene veya 

79 yaşına kadar devam edilmeli



KVH risk hesaplaması

• <40 yaş altı bireylerde riskler belirlenmeli; 

• >40 yaş ve üzeri kişilerde KVH risk cetvelleri 

kullanılarak skorlar hesaplanmalı; 

• Düşük riskte 4-6 yılda bir tekrarlanmalı

• Yüksek riskli olanlarda risk modifikasyonu yapılmalı



Kardiyovasküler Risk Hesaplama Modelleri

• Framingham modeli: 10 yıllık KKH riski; 10 yıllık inme riski

• ACC/AHA pooled cohort: 10 yıllık veya 30 yıllık KVH riski

• SCORE: 10 yıllık ölümcül KVH risk

• NCEP ATP III: 10 yıllık KKH riski

• WHO risk modeli: 10 yıllık KVH riski (KKH + inme + GİA riski)

• JBS 2 modeli: 10 yıllık KVH riski (KKH + inme + GİA riski)





Toplam risk (SCORE) 10 yıllık ölümcül ASKVH riski, %

Düşük <%1

Orta %1-5

Yüksek %5-10

veya aşağıdakilerden herhangi biri

Tek bir ASKVH riskin çok yüksek olması (örn; ailevi

dislipidemi veya şiddetli HT) 

Komplikasyon gelişmemiş tip 1 veya tip 2 DM 

Orta düzeyde KBH (GFR 30-59 ml/dk/1,73 m2)

Çok yüksek ≥ %10 veya aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı

Kanıtlanmış ASKVH  

Komplikasyon gelişmiş tip 1 veya tip 2 DM 

Şiddetli KBH (GFR <30/dk/1,73 m2)



• KAH riski düşük erişkinlerde istirahat EKG si veya egzersiz testi 

ile tarama   

Tavsiye Edilmiyor (Düzey D)

 KAH riski orta-yüksek erişkinlerde istirahat EKG si veya egzersiz 

testi ile tarama    Tavsiye Yok (Düzey I)

Koroner Arter Hastalığı Taraması



Abdominal Aort Anevrizma 
Taraması

 65 - 75 yaş arası, sigara içme hikayesi olan erkeklerde 

sadece bir kez usg ile tarama öneriyor (Kanıt Düzeyi 

B)

 65-75 yaş arası hiç sigara içmemiş erkek hasta: C 

 65-75 yaş, sigara içmiş bayan: kanıt yetersiz 

 65-75 yaş, sigara içmemiş bayan: D



Tip 2 Diyabetes Mellitus 

Taraması

• Dünyada 422 milyon diyabetik yaşıyor; her yıl 1.6 

milyon kişi doğrudan DM nedeniyle kaybediliyor

http://www.who.int/diabetes/en/

• TURDEP-II (2010): erişkinlerde DM sıklığı %13.7

http://www.who.int/diabetes/en/


Tip 2 DM kimleri tarayalım

• BMI> 25 kg/m2 ya da BMI> 23 kg/m2 Asya asıllı 

Amerikan ırkı olan ve diyabet için bir ya da daha fazla 

ek risk faktörü olanlarda değerlendirilmelidir. ( B) 

• 45 yaşına gelmiş her hasta (B)

• Eğer testler normalse, en az 3 yıllık aralıklarla 

tekrarlanmalı (C)

• Prediabet varsa yılda bir tekrarlanmalı



 Birinci ve ikinci derece yakınlarında diyabet bulunan kişiler

 Diyabet prevalansı yüksek etnik gruplara mensup kişiler (Afro-amerikanlar, 

Latinler, Asyalılar vs)

 Makrozomik (≥ 4.5 kg veya üzerinde olan) bebek doğuran 

 Gestasyonel diyabet öyküsü olan kadınlar

 Hipertansif bireyler (KB ≥ 140/90 mmHg)

 Dislipidemikler (HDL-kolesterol ≤35 mg/dl veya trigliserid ≥ 250 mg/dl)

 Daha önce BAG veya BGT saptanan veya HbA1c>5.7 olan bireyler

 Polikistik over sendromu olan kadınlar

 İnsülin direnci ile ilgili klinik hastalığı veya bulguları (akantozis nigrikans) 

bulunanlar

 Koroner, periferik veya serebral vasküler hastalığı bulunanlar

 Düşük doğum tartılı doğan kişiler

 Sedanter yaşam süren veya fizik aktivitesi düşük olan kişiler

 Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenme alışkanlıkları 

olanlar

 Şizofreni hastaları ve atipik antipsikotik ilaç kullanan kişiler

 Solid organ (özellikle renal) transplantasyonu yapılmış hastalar



Tip 2 Diyabetes Mellitus Taraması

40-70 yaş arası fazla kilolu veya obez hastalar

• Tarama testi

• Açlık plazma glukozu 

• Yükleme testi 2.saat plazma glukozu

• HbA1C

• Tarama sıklığı:           3 yılda bir





Osteoporoz

• FRAKTÜRK- Türkiye’de 50 yaş üstü popülasyonda 

%50 osteopeni, %25 osteoporoz

• Dünyada 9 milyon osteoporotik kırık olduğu tahmin 

ediliyor (2000 yılı) 

Johnell O.Osteoporos Int. 2006;17(12):1726 

• Kırıklara sekonder mortalite ve morbidite



Osteoporoz Taraması

Popülasyon ≥65 yaş daha 
önce kırık 
hikayesi ve 
sekonder
nedenleri 
olmayan kadın

‹ 65 yaş 10 
yıllık kırık riski, 
65 yaş ve üzeri 
kadına eşit veya 
daha yüksek 
hastalar

Daha önce kırık 
hikayesi ve 
sekonder 
nedenleri 
olmayan erkek

Öneri Tarama yapın (Düzey B) Öneri yok
(Düzey I)

Tarama testi: KMD      Tarama sıklığı: ?





Osteoporoz taraması 

• Anahtar sorular: 

Kırık öyküsü kişi/aile?

sigara(, alkol

Kortikosteoid kullanımı

Sekonder osteoporoza yol açabilecek hastalık, ilaç 

varlığı



Tiroid Disfonksiyonu

• Gebe olmayan, asemptomatik yetişkinlerde yeterli kanıt yok 

(Kanıt Düzeyi I)

 Risk değerlendirme:

 Yüksek TSH: kadın cinsiyet, ileri yaş, tip 1 DM, Down

sendromu, ailede tiroid hastalığı hikayesi, baş-boyun 

bölgesine radyoterapi, guatr

 Düşük TSH: kadın cinsiyet, ileri yaş, kişisel veya ailesel 

tiroid hastalığı hikayesi, iyot içeren ilaç kullanımı hikayesi 

(amiodaron)

 Tarama testi: TSH



• Yeterli personel desteği varsa (Kanıt düzeyi: B)

Depresyon



Kanser taramaları 

• Meme kanseri

• Serviks kanseri

• Kolorektal kanserler

• Prostat kanseri

• Akciğer kanseri



GLOBOCAN 

2012



GLOBOCAN 

2012

Meme kanseri 

(Kadın) 

insidansı %25.1, 

mortalite %14.7



Meme Kanseri 

• Kadınlar arasında kanser nedenli ölümlerin önemli 

nedeni

• Yaş, genetik, östrojen maruziyeti en önemli riskler



Meme Kanseri İçin Mamografi ile 

Tarama 

•50- 74 yaş arası 2 yılda bir  (Düzey B) 

•40-49 yaş arası hasta bazında karar verilmeli  
(Düzey C)

• Anne-baba, kardeş, çocuğu meme kanseri olanlarda 
fayda zarardan daha fazla

• Fayda zarar oranı, 40 yaşların başından sonuna doğru 
fayda lehine kayıyor

• Yanlış pozitif  ve gereksiz tedaviler daha fazla



Meme Kanseri İçin Mamografi ile 

Tarama 

•Dense meme dokusu: Farklı metodlarla tarama 

konusunda kanıtlar yetersiz (Düzey I)

•75 yaş ve üstü tarama için tavsiye yok      (Düzey I)

•Beklenen yaşam süresi 10 yıl ve üzerinde olana kadar 

devam edilmesi öneriler arasında



Meme Kanseri İçin Genetik Test ile 

(BRCA1- BRCA2) 

Tarama 

• Aile hikayesi zararlı mutasyon varlığı riski ile ilişkili ise (Düzey 

B) 

• 50 yaş altında tanı 

• Bilateral meme kanseri

• Birden fazla meme kanseri olan erkek akraba

• Aşkenazi yahudi soyundan gelinmesi 

• Çok sayıda meme kanseri olan akraba

Bu grup dışında genetik test tavsiye edilmiyor (Düzey D)



Servikal Kanser Taraması

• Serviks kanseri 2012 verilerine göre dünyada 528bin 

yeni vaka ve 266bin ölüme yol açmış

• Gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda 2. en sık kanser 

ve 3. kanser nedenli mortalite nedeni

• Tarama programları ve HPV aşılaması ile görüme 

sıklığı azalıyor 



Servikal Kanser Taraması

• 21 – 65 yaş tüm kadınlarda 3 yılda 

bir papanicolau testi önerilmektedir     (Düzey A)

• 30-65 yaş arası pap smear + HPV testi 5 yılda

• Ne zaman bırakalım? 

• 65 yaş? (risk yoksa)

• 80 yaş? (risk varlığında)



Prostat Kanseri Taraması

• Erkeklerde en sık saptanan kanser 

• Prostat kanserinin saptanma oranını arttırabilir 

fakat bunun morbidite ve mortalite üzerine etkisi net 
değil

• PSA ile prostat kanseri taraması önermiyor ancak 

bireyleri bilgilendirin



GLOBOCAN 

2012

Kolorektal kanser 

insidansı %9.2, 

mortalite %9.0



Kolorektal Kanser Taraması

• 50-75 yaş arası tarama yapılması kolorektal

kanser mortalitesini azaltmakta etkilidir

• 76-85 yaş arası tarama : Kanıt düzeyi C, “her 

vaka için ayrı değerlendirilmeli”

• 86 yaş üzeri: tavsiye edilmiyor



Kolorektal Kanser Taraması

 Gaytada gizli kan tayini 

• yılda bir (3 örnek)

 Kolonoskopi

 10 yılda bir 

 Fleksibl-sigmoidoskopi

• 5 yılda bir

• Fekal DNA

• Düzey I

• BT kolonografi

• Düzey I



• 55-80 yaş arası, 30 paketyıl sigara içme hikayesi olan, şu anda 

halen içen veya son 15 yıl içerisinde bırakanlarda yıllık düşük 

doz Akciğer tomografisi ile tarama (Düzey B)

• Sigara bıraktıktan 15 yıl geçince taramayı bırak

Akciğer Kanseri Taraması



Teşekkürler…


