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 KAMU SUNUMUDUR 



SUNUMUN AKIŞI 
• Akılcı İlaç Kullanımı oturumunda yer alacak sunumların 

içeriği, Bakanlıkça onaylanmış eğitim materyalleri ve tanı 
tedavi rehberleri çerçevesinde Akılcı İlaç Kullanımı 
ilkeleri doğrultusunda hazırlanır. 

• Akılcı İlaç Kullanımı oturumunda yer alacak sunumlar 
Akılcı İlaç Kullanımı resmi web sitesi www.akilciilac.gov.tr 
adresindeki “Akılcı ilaç kullanımı oturumları için örnek 
sunum” içeriğini asgari olarak içermelidir.  

• Oturumun süresi 30 dakikadan az olmamalıdır. 

  (Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu’nda, ruhsat/izin sahibine 
veya özel bir ürüne yönelik tanıtım veya yönlendirme 
yapılmamalıdır) 

 

  

http://www.akilciilac.gov.tr/




 

• Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine 
göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata 
ve kolayca sağlayabilmeleri 

 

   Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, 
World Health Organization, Nairobi, Kenya, 
WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985). 

 

TANIM 



TANI VE TEDAVİ 

• Tedavi planlarken doğru tanıya dayanmak, 
• Doğru ilaç, doğru doz, doğru süre ve doğru 
    uygulama yolunu belirlemek, 
• Tedavi başarısını, yan etkileri ve hastanın  
      uyumunu değerlendirmek, 
• Çoklu ilaç kullanımlarında  etkileşimleri öngörmek, 
• Tedavinin; gerçekleşebilirliğini ve maliyetini 

değerlendirmek. 
 

 

 



HÜKÜMET 
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HEMŞİRE 

HASTA 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI 



%45’i kendi kendine ilaç kullanıyor 

%16’sı şikayetleri geçince tedaviyi 
 kesiyor 

     %81’i soğuk algınlığı için antibiyotik  
kullanması gerektiğini düşünüyor 



Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Örnekleri  
  

•Polifarmasi  

•Tanı ile ilişkisiz ilaç kullanımı  

•Uygunsuz antibiyotik kullanımı  

•Gereksiz pahalı ilaç kullanımı  

•Kişinin kendi kendine karar vererek ilaç 
kullanması  

•Yeni çıkan ilaçların kullanılma istekliliği  

 



''Yeni ilacı ilk kullanan hekim, kullanımı 
yasaklanan ilacı da son kullanan hekim 
olmamak gerekir.'' 
 

• İlaçların tercihinde maliyet önemli olmalıdır 

• İlaç patent yasası ilacı ilk piyasaya süren 
firmaya belirli bir süre istediği fiyattan 
satma hakkı vermektedir. Bu da ilacın 
piyasaya ilk çıktığı yıllarda maliyetinin çok 
yüksek olmasına neden olmaktadır 



AKILCI OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI 
SONUÇLARI  
  

• Tedavide başarısızlık,  

• Yan etki riskinde artış,  

• İlaçlara karşı direnç/tolerans 
gelişmesi,  

• İlaç etkileşimi olasılığında artış  

• Tedavi maliyetinin yükselmesi  

• Hastaların ilaç bağımlısı olması  

 



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (EKİÖ 
/OECD) 2008 raporuna göre  

Sağlığa ayrılan pay 

• ABD’de  % 16.4 

•  İngiltere’de  % 8.8 

•  Türkiye’de ise % 6.1  

 

Sağlık harcamaları içinde ilacın payı 

• Ülkemizde toplam % 46  

•  İngiltere’de %12.3 

•  ABD’de ise  % 12.2  

 



En Çok satılan İlaçlar: 
 

   Dünya                            Türkiye                                  

   

1. Kalp-damar % 19.3        1. Antibiyotik % 19.0 

2. Santral SS % 15.8        2. Ağrı kesici % 12.0  

3. Metabolik % 15.3          3. Romatizma % 11.0 

4. Antibiyotik % 9.9         4. Soğuk algın. % 8.6 

5. Solunum S. % 9.3          5. Vitamin % 7.3 

 

 



Türkiye’de 2007 yılında; 

• 1,3 milyar kutu ilaç kullanılmış 

• 223 milyon kutusu antibiyotiktir 
(%17) 

•  Kişi başına kullanılan yıllık ortalama 
20 kutu ilacın 3,5 kutusu  
antibiyotikler 

• Kişi başına yapılan yıllık ortalama 170 
TL’lik ilaç harcamasının 30 TL’si 
antibiyotikler 





Araştırma 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yapılan 
saha çalışmalarında; 

• İlaç kutu sayısı açısından bakıldığında tanıya uygunluk 
bakımından yaklaşık  % 50’sinin akılcı olmadığı, 

• İlaç maliyetlerine bakıldığında ise yine   % 50’sinin 
akılcı olmadığı ortaya çıkmış. 

 

Bu çalışmalarda pratisyen hekimlerle uzman   hekimler 
arasında akılcı reçete yazımı açısından bir fark yok 



• Antibiyotiklerin en fazla isabetsiz olarak yazıldığı 
hastalıklar üst solunum yolu enfeksiyonları 

• Üst solunum yolu enfeksiyonlarının % 75'i viral 
olmasına karşın her faranjit vakası için antibiyotik 
yazılmakta 

• Yine bir çalışmada ishallerin sadece % 20'sinde 
antibiyotik verilmesi gerektiği bulunmuş 

•  Temiz cerrahi yaralara  profilaksi gerekmemesine 
rağmen 4-5 gün süreyle antibiyotik uygulanmakta , 
oysaki tek doz 1. kuşak sefalosporin profilaksi için 
yeterli 







Antibiyotik kullanırken yapılan 
hatalar: 

 Enfeksiyon yok iken antibiyotik kullanma 

 Yanlış antibiyotik seçimi 

 Dozun eksik ya da fazla olması 

 Yetersiz veya uzun süre kullanılması 

 Daha pahalı olanın seçimi 

 Profilaksi için geniş spektrumlu antibiyotik 
seçimi 



Antibiyotiklerin akılcı kullanımı için 
uyulması gereken prensipler 
 

 

Antibiyotikler kısıtlı kullanılmalı 

Dönüşümlü olarak antibiyotik kullanılmalı 

Antibiyotik kullanımı eğitimi verilmeli 

 İlaç firmaları denetlenmeli 

Mikrobiyolojik sürveyans 

Antibiyogram yaparak antibiyotik seçilmeli 

Antibiyotik direncinin belirlenmesi 

Antibiyotik kontrol komitelerinin kullanılması 
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• 29 00 Akılcı İlaç Kullanımının sağlanmasına 
yönelik düzenleme bulunmalıdır 

29 01 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu 
bir ekip oluşturulmalıdır. 

29 02 Ekipte; yönetimden bir temsilci, 
hekim ve eczacı yer almalıdır. 

29 03 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak; 

• Hastane politikası belirlenmeli 

• Faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır 

 

 

Hastane Hizmet Kalite Standartları; 
Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Kılavuz 



24 

Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi 

• Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu 
başhekim yardımcısı 

• En az üç farklı branştan birer hekim   

• Hastane başeczacısı  

• Hastane başhemşiresi,  

• Hastane farmakovijilans sorumlus, 

• Hastane hasta hakları birimi sorumlusu 

• Varsa farmakoloji alanında uzmanlığını yapmış veya 
doktorasını tamamlamış hekim yoksa bu şartları sağlayan 
eczacı  

• Varsa bir klinik eczacı  



Antibiyotik Kontrol Komitesi 
• Komitede  bir eczacı, bir mikrobiyolog, bir 
hastane epidemiyolojisti bir de enfeksiyon 
hastalıkları uzmanı 

• Komitenin antibiyotiklere ilişkin kısıtlayıcı 
ve sınırlayıcı önerilerinin yararlı olabilmesi 
için bütün disiplinlerin sıkı işbirliğine 
gereksinim vardır 

•  Bazı hekimler bunu, antibiyotik seçme, 
yazma ve uygulama haklarının kısıtlanması 
şeklinde algılamaktadırlar. 



Hastane Politikası ve Raporlama 

• 6 ayda bir yürütülen faaliyetler, planlar ve 
mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir rapor  
(bilgilendirme gereçlerinin örnekleri veya 
fotoğrafları ile) akılcı ilaç kullanımı ekip 
sorumlusu veya yardımcısının imzası ile İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne iletilmelidir  

• Toplanan raporlar, Akılcı İlaç Kullanımı il 
temsilcisi tarafından ilin genel değerlendirmesi 
yapıldıktan sonra 6 ayda bir İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube 
Müdürlüğü’ne raporlanacaktır 
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Hastanede yatan hastalar için; 

• Hastane enfeksiyonlarını en aza indirmek için hastalara 
olabildiğince az parenteral girişim yapılması, 
yapılanların da ileri derecede asepsi-antisepsi 
koşullarında gerçekleştirilmesi önerilmektedir 



   ABD’de hastanelerde yatan hastalara çeşitli 
gereksinimlerle yılda  

   “20 milyon damar içi katater uygulanmakta, 
bunları 50 bin katater enfeksiyonu” izlemekte 

 

Enfeksiyonların başlıca nedeni kataterin 
konduğu yerde uzun süre tutulması 

 

  Katater enfeksiyonlarını izleyen bakteriyemi 
ve sepsislerde etken Staph. aureus ise her 
olguda sağaltım maliyeti 6064 $, diğer 
bakteriler    için 3707 $ olarak bildirilmiş 



Hastanemizdeki Akılcı  İlaç Kullanım 
Komite Faliyetleri 

•  Parasetamol Parenteral formunun fazla talep 
edildiği için kısıtlama getirildi 

2012 yılında 1320 adet kullanılmış  

hastane alış adet fiyatı 2,59 TL  (3418 TL/yıl) 

 Oral formunun 20 tab 1 TL ( 1 tbl 5 kuruş)  

 parasetamol  oral /paranteral  1/50  

  Hastanın oral alım ve emilim problemi (kusma, 
ishal,entübasyon vb) veya ilacın 
biyoyararlanım üstünlüğü yoksa oral form 
tercih edilmelidir  



Pnömoni 757   KOAH 4631 
Antibiyotik adet 10 günlük/hasta başı  

tedavi 

İV Penisilin grubu 72. 642 3632 

İV 2.Kuşak sefalo. 66.552 3327 

İV 3.Kuşak sefalo 39.269 1963 

İV  makrolit 1284 64 

İV kinolon 5960 298 

İV imipenem 5460 273 

İV meropenem 11240 374 

İV Vankomisin  500 1217 60 (2gr/gün) 



 TEŞEKKÜR EDERİM 
 
 
 


