
M.Ümit Uğurlu
MÜTF Genel Cerrahi Ad.

İLACIM NE EKSİK, NE FAZLA!



 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 
25.maddesi; 

"1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için    
beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. 
Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi 
iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı  
durumunda güvenlik hakkına sahiptir. 

2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme 
hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı 
doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar." 



• Sağlık, kaliteli yaşamın en temel yapı taşıdır. 

• Sağlık hakkı doğuştan edinilmiş bir haktır ve sağlık hizmetleri, 
herkesin eşit erişim sağlayabileceği şekilde organize 
edilmelidir.

• Adalet ve eşitlik ilkelerine paralel olarak, insanların sağlık 
güvencesi de temin edilmelidir. 

Sağlık hakkı başlı başına bir hak olarak açıkça tanımlanmaktadır.



Ulusal Düzenlemelerde Sağlık Hakkı 

•1961 Anayasası'nin 49. maddesinde;
Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde 
yaşayabilmesini … sağlamakla ödevlidir.

•1982 Anayasası nın 17. maddesinde;

Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda 
yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere 
tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; 
kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz.



• Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bir insanlık hakkı olarak sağlık ve 

sağlığa erişmede eşitlik ilkesinden hareketle, ilaca erişebilirliğin 

de uzun vadeli ilaç politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak 

görülmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

• Dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç 

kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır.

• Alınan doğrudan önlemler yanında, dolaylı önlemlerden biri 

olarak Akılcı İlaç Kullanımı uygulamaları devreye 

sokulmuştur.



AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk kez 1985 yılında Nairobi de Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. 

•Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre;

-uygun ilacı,
-uygun süre ve dozda,
-en düşük fiyata ve
-kolayca sağlayabilmeleridir.



 Sağlıkta Dönüşüm Programı oluştururken, ilaçlarla ilgili olarak 
dikkate alınması gereken önemli hususlar, gereksiz ve yanlış ilaç 
kullanımı (halk sağlığını tehdit etmektedir) ile, ilaç fiyatlarıdır.

 Sağlık Bakanlığı, ilaç ve eczacılık hizmetleri alanında kamu adına 
belirli standartlar getirmek ve ilgili hizmetleri yapmakla 
sorumludur. 

 İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde akılcı ilaç 
tüketimini teşvik etmek bu konudaki önemli başlıklardan biridir.




 Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca,  “Akılcı İlaç Kullanımı” ile ilgili 

ilk çalışmalar 1992 yılında başlatılmış olup, sahada hekimlerin 

ve halkın akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve 

davranışını tespit etmeye yönelik araştırmalar yapılmıştır. 




 Yapılan araştırmalar, hekimlerin meslek yaşamları boyunca 

ortalama 40 - 60 ilaç kullandığını göstermektedir.

 Ulusal veya uluslararası Kanıta dayalı tedavi rehberleri

bulunmaktadır. 

 Hasta sorumluluğu hastayı bizzat tedavi eden hekime aittir. 

 Hekimin, tercih nedenlerini iyi bilmesi gereklidir.



Akılcı İlaç Kullanımı

Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç 
kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır;

• morbidite ve mortalite oranlarında artış olması,  

• ilaçların yan etki riskinin artması, 

• parasal kaynakların yanlış kullanımı sonucu temel 

ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, 

• tedavi maliyetlerinin hem ekonomik hem de sosyal 

yönden daha da artması.



"Primum non nocere"





1. Hastanın problemini tanımlamak,

2. Terapötik amacı belirlemek,

3. Bireysel ilacının o hasta için uygun olup olmadığına karar 

vermek,

4. İlaç tedavisine başlamak,

5. Hastayı bilgilendirmek,

6. İlaç tedavisini takip etmek.





1. Problemi tanımlamak (fizyopatoloji - tanı),

2. Terapötik amacı belirlemek,

3. Etkili ilaç gruplarını belirlemek,

4. Bilimsel kriterlere göre ilaç grubunu seçmek,

5. Bilimsel kriterlere göre ilacı seçmek

gereklidir.





Kontrendikasyonlar

İlaç etkileşimleri

Karaciğer-böbrek fonksiyonları

Gebelik-çocuk/yaşlı olma

İlaç kullanmaya uyum





 İlacın etkisi

Yan etkileri

 İlacın nasıl kullanılacağı

Dikkat edilmesi gerekenler-uyarılar

Ne zaman kontrole gelineceği

Herşey yeterince açık mı?





 Akılcı olmayan ilaç kullanımı; bu tanımlamada yer alan 
maddelerden herhangi birinin veya birkaçının 
karşılanamaması olarak düşünülmelidir.

Uygun Olmayan İlaç Kullanımı




Çoklu ilaç kullanımı 

İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı

Gereksiz veya aşırı antibiyotik kullanımı

Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi

Klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi

İlaç kullanımında özensiz davranılması 

(uygulama yolu, süre, doz..)

Uygun Olmayan İlaç Kullanım Şekilleri




Uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması

Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı

Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin 

kullanımı

İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç 

etkileşimlerinin ihmal edilmesi

Uygun Olmayan İlaç Kullanım Şekilleri




Hastalar açısından: 

 Hekim veya eczacıya danışılmadan ilaç 
kullanılması

 İlaç kullanımında özensiz davranılması

 Hastaların birbirlerine ilaç tavsiyesinde 
bulunmaları 

 Hastaların bilgilendirilmesindeki eksiklikler

Uygun Olmayan İlaç Kullanımında 
Altta Yatan Nedenler




Hekim ve eczacılar açısından:

 Bilgi ve eğitim eksikliği

 Kaynak yetersizliği veya kaynaklara pratik erişimin 
olmaması

 Günlük iş yükünün fazlalığı

 Halkın reçete baskısı

Uygun Olmayan İlaç Kullanımında 
Altta Yatan Nedenler




İlaç üreticileri açısından:

 Promosyonel açıdan hekim ve eczacıların teşvik 
edilmesi

 Hekim ve eczacıların yanlış yönlendirilmesi

Uygun Olmayan İlaç Kullanımında 
Altta Yatan Nedenler




Tedavi kalitesinin düşmesi:

-Belirli bir toplumda görülen ölüm 
sıklığında artma,

-Belirli bir toplumda görülen 
hastalık sıklığında artma.

Kaynakların boş yere kullanılması:

İstenmeyen yan etkilerin oluşma riski:

Psiko-sosyal etkiler:

Uygun Olmayan İlaç Kullanımının 
Etkileri




Dünya Türkiye

Kalp-Dolaşım Sistemi % 20 % 15

Merkezi Sinir Sistemi % 17 % 11

Gastro-intestinal Sistem % 15 % 12 

Solunum Sistemi % 10 %   9

Anti-enfektifler %   9 % 22 

Lokomotor Sistem %   6 % 11

Ürogenital Sistem %   5 %   4

IMS Türkiye, 2002
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 Doğru antibiyotik

 En iyi yoldan

 Etkin dozda

 Optimum aralıklarla

 Uygun süreyle

 Doğru tanı sonrası





 Hastaneye kabul edilen hastaların  

%25-35’ine antibiyotik kullanılıyor

 Yanlış kullanım oranı % 40-53

Tünger Ö. Int J Antimic Agents 2000

Ünal S. Ankem Derg 1996




Nokta prevalans çalışması

18 hastane, 9471 hasta

Antibiyotik kullanımı   % 30.6

Tedavi % 44.8

Ampirik kullanım % 78.4

Profilaksi % 44.2

Nedeni bilinmiyor % 7.2
Usluer, ve ark. 20 Mart 2002





Servis Toplam Antibiyotik (%)

Dahiliye 2059 441 (21)

Genel Cerrahi 705 269 (38)

Üroloji 327 209 (64)

Kadın-Doğum 318 104 (33)

Pehlivan, ve ark. 1994




Dahiliye %6

Genel Cerrahi %28

Üroloji %56

Kadın-Doğum %44

Toplam %23

Pehlivan, ve ark. 1994





 Bakteriyel direnç gelişimi

 Gereksiz ekonomik yük

 Gereksiz yere gelişen yan etki

 Dirençli bakterilerle gelişen tedavisi daha güç 

infeksiyonlar

 Ek morbidite ve mortalite nedeni




 Eğitim eksiklikleri

 Yanlış antibiyotik kullanım alışkanlıkları

 Sosyal güvence sistemleri

Çakır N. Klimik Derg. 2001




Hükümetler

Tüm nüfusun gereksinimlerini karşılayacak yeterli 
sağlık sistemi

Üstün nitelikli ürünlerin uygun şekilde sunulması

İlaç Sanayi

İyi üretim uygulamaları

Tam ve yansız bilgi ulaştırılması

Tanıtımda etik




Üniversiteler

Hekim eğitimi

Uzman eğitimi

Toplum 

%45 kendi kendine antibiyotik kullanıyor

%16’sı şikayetleri geçince kesiyor

%81’i soğuk algınlığı için antibiyotik gerektiğini 
düşünüyor

Büke C, ark. IJAA, 2003





Ulusal ilaç politikası geliştirilirken,  
“Akılcı İlaç Kullanımı”

vazgeçilemeyecek ana unsurlardan 
birisidir. 




 Ulusal ilaç politikalarının yaşama geçirilmediği bir ülkede, 

akılcı ilaç kullanımı yaşama geçirilebilir mi?

 HAYIR




 Ulusal ilaç politikalarının yaşama geçirilmediği bir ülkede, 

akılcı ilaç kullanımını yaşama geçirmek üzere gayret 
gösterilmeli midir?

 EVET





Teşekkür Ederim!


