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İlacın Kısa Tarihi 
 M.Ö. 2000 Al, bu kökü ye. 

 M.S. 1000 O kök kötü! gel, bu duayı oku. 

 M.S. 1850 O dua batıl inanç. al, bu iksiri iç. 

 M.S. 1940 O iksir yılan yağı. al, bu hapı yut. 

 M.S. 1985 O hap etkisiz. gel, bu antibiyotiği al. 

 M.S. 2000 O antibiyotik artık işe yaramıyor. "al, bu 
kökü ye..." Her derde deva... 
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 20. yüzyılda, ilaç endüstrisindeki gelişim; tüm dünyada  

yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımını  

artırmış ve bir takım problemleri de beraberinde getirmiştir.  

Bu problemler: 

 tedavi hataları 

 antibiyotiklere direnç gelişimi 

 advers ilaç reaksiyonları 

 ilaç etkileşimleri 

 morbidite ve mortalite artışı 

 kaynak israfı sonucu mali yük 

 geri ödemede yaşanan sorunlar 
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 ABD’de advers etki 4. sıklıkta ölüm nedenidir. 
 
 Advers etkiler ABD ve Avustralya’da hastaneye 

yatışların % 4-6’sından sorumludur. 
 

 Tahmin edilen, ilaçlara bağlı morbidite ve mortalite 
giderleri ABD’de 30 milyon- 130 milyon dolar 
 

 En sıklıkla ve en masraflı advers olaylar; kanama, 
aritmi, hipotansiyon, ateş, diyare, kaşıntı, kusma, 
böbrek yetmezliği olarak bildirilmiştir. 
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 Gelişmiş ülkelerde fert başına ilaç harcaması 100 kat fazla 
(ABD’de 400 USD iken az gelişmiş ülkelerde 4 USD) 

 

 Dünyadaki ilaç üretiminin %90’nı dünya nüfusunun 
sadece %15’i tarafından tüketiliyor 

 

 Dünya nüfusunun 1/3’ü ilaç tedavisine ulaşamıyor 

    Az gelişmiş ülkelerde bu oran %50 

 

 Yılda 10 milyon hayat aşı ve elzem ilaçların kullanılması 
sayesinde kurtarılabilir 
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“1999-2000 yıllarında 
gerçekleştirilen 
Türkiye Ulusal 
Sağlık Hesapları 
Araştırması’na göre, 
ülkemizin 2000 yılı 
için toplam ilaç ve 
dayanıksız tıbbi 
tüketim malzemesi 
harcamasının, 
toplam sağlık 
harcamasındaki 
payı %24,8 
olmuştur.” 

Bir ülkenin 
ekonomisinde yük 
olmaya başlayacak 

kritik nokta %10 



• Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (EKİÖ /OECD) 
2008 raporuna2 göre; 

    Sağlığa ayrılan pay ABD’de  % 16.4, 

    İngiltere’de  % 8.8, 

    Türkiye’de ise  % 6.1 olarak bildirilmiştir. 

 

• Ülkemizde toplam sağlık harcamaları içinde ilacın 
payı % 46 iken,  

    İngiltere’de %12.3, 

    ABD’de ise  % 12.2 olarak bildirilmiştir. 
 

      2. www.oecd.org  
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En çok satılan ilaçlar (Dünya genelinde) 

• Kalp-damar hastalıkları   % 19.3 

• Santral sinir sistemi hastalıkları  % 15.8 

• Metabolik hastalıklar   % 15.3 

• Antibiyotikler    % 9.9 ** 

• Solunum sistemi hastalıkları  % 9.3 

En çok satılan ilaçlar (Türkiye’de) 

• Antibiyotikler   % 19.0 ** 

• Ağrı kesiciler   % 12.0 ** 

• Antiromatizmal ilaçlar  % 11.0 

• Soğuk algınlığı ilaçları  % 8.6 

• Vitaminler    % 7.3 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7771/akilci-ilac-kullanimi.html 



   Refik Saydam Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yapılan 
alan çalışmalarında; 

    

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

    

   İlaç maliyetlerine bakıldığında ise yine % 50’sinin akılcı 
olmadığı ortaya çıkmıştır. 
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

 Dünya Sağlık Örgütü, Kenya-Nairobi toplantısı, 
1985.  

 İlaç kullanımı ilk kez, akılcı bir çerçevede 
değerlendirilmiştir. 

 Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre  

 uygun ilacı,  

 uygun süre ve dozajda,  

 en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleri. 

 

 

 

12 
        Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, 

Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985). 
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Ülkemizde 

 Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı 
ile ilgili çalışmalar, yaklaşık 20 yıldır sürmektedir.   

 

 12  Ekim 2010 tarih ve 6420 sayılı Bakan Oluru 
ile,İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü 
kurulmuştur. 
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Akılcı İlaç Kullanım Kriterleri 
 

Etkinlik 

Güvenlilik 

Uygunluk 

Maliyet  
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ETKİNLİK 

•Tedavi amaçlarını ve tedavide belirlenen 

hedefleri sağlamada en etkili ilaç 
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GÜVENLİLİK 

•Yan etkiler 

•Başka ilaçlar/maddelerle etkileşim 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.mrsoshasafety.com/store/media//Safety_net.jpg&imgrefurl=http://www.mrsoshasafety.com/&usg=__oDc5pPDnd9FILdkZfNM4ERBUSJc=&h=322&w=472&sz=28&hl=tr&start=6&zoom=1&tbnid=s7jjPXzLw5fu2M:&tbnh=88&tbnw=129&ei=ktBhT9TGOMvV4QSa-JmSCA&prev=/search?q=safety&hl=tr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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UYGUNLUK 

Aktif madde ve dozaj şekli uygun  mu? 

Doz şeması uygun mu? 

Süresi yeterli mi? 

Kontrendikasyonlar? 

Özel durumlarda kullanım? 
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MALİYET 

•Jenerik ürün olarak bulunabilen, en ucuz 
ilaçlar tercih edilmeli! 

•Kanıta dayalı güvenilir çalışmalarla 
biyoyararlanımı (biyoeşdeğerliği) daha 
yüksek bulunmuş olan ilaç pahalı da olsa 
tercih edilir! 
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MAUA (Multi-attribute Utility Analysis) 

 Etkililik 
% 

Güvenlilik 
% 

Uygunluk 
% 

Maliyet 
% 

Genel 25 25 25 25 

Bakteriyel 
sistit 

30 20 30 20 

Bakteriyel 
menenjit 

80 20 0 0 

 

 



SORUMLULUK  SAHİBİ TARAFLAR 

Üretici 

Hekim 

Eczacı  

Hemşire 

Diğer sağlık personeli 

Hasta/ hasta yakını 
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 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 KULLANIMI ŞEKİLLERİ 
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 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 KULLANIMI ŞEKİLLERİ 
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 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 

 



Hastanelerde Antibiyotik Kullanımı 
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 



Örnekler 
 Doksisiklin  

 Besin etkileşimi süt ve süt ürünleri 

 Ciprofloksasin 

 Yemeklerden 2 saat sonra 

 Tendon rüptürü 

 Akut nonkomplike sistit 

 3 gün kinolon tedavisi (2x250 mg) 

 Taş hastaları 

 Potasyum sitrat kullanımı 

 

 

 



Örnekler 
 Kronik prostatit 

 Kategori III, KPAS  

 Alfa blokor+ kinolon en az 2 hafta (4-6 hafta) 

 Fitoterapi 

 Antiinflamatuar 

 Botulinum  

 Yetersiz Kullanım 

 BCG İdamesi 

 Antibiyotikler 
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Örnekler 
 İnfertilite 

 Klomen sitrat kullanımı 

 Vitamin ve mineraller 

 BPH  

 Alfa blokor 

 Alfa blokor ve 5 α redüktaz kullanımı (kombine, tek 
başına, prostat ağırlığı 
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Perioperatif Antibiyotik Profilaksisi 

 Yüksek olasılıkla kişide enfeksiyon gelişeceğinin 

düşünüyorsak etkenle karşılaşmadan önce veya 

karşılaştıktan bir süre sonra antibiyotik verilmesine 

profilaktik antibiyotik kullanımı denir. 

 PO 1 saat önce 

 İV anestezi verilmesi ile eşzamanlı 

 



Risk Faktörleri  
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 Guidelines of European Association of Urology 2014 
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 Farmasötik eşdeğer olan iki ilaç ürününün (test ürün 
ve referans ürün) aynı molar dozda verilişinden sonra 
biyoyararlanımlarının (hız ve derece boyutlarıyla) ve 
böylece terapötik etkilerinin hem etkililik hem de 
güvenlilik açısından aynı olmasını sağlayacak 
derecede benzer olması 

Biyoeşdeğerlik 
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Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygunluk Alan 
Biyoeşdeğerlik Merkezleri 
MERKEZ ADI ÜLKE/ŞEHİR 

Ege Üniv. ARGEFAR TÜRKİYE/İzmir 

Erciyes Üniv. Dekam İKU Merkezi TÜRKİYE/Kayseri 

Gaziantep Üniv. Farmagen İKU Merkezi TÜRKİYE/GAZİANTEP 

Ascho Contract Research Centrer ascho Niolab Industries Ltd. (ANIL)  HİNDİSTAN/Mumbai 

Azidus Labratories Ltd.Clinical Formulation Research Organisation HİNDİSTAN/Chennai 

CRBIO  HİNDİSTAN/Hyderabad 

GVK Biosciences Private Ltd. HİNDİSTAN/Ahmedabad ve Hyderabad  

Lambda Therapeutic Research Limited HİNDİSTAN/Ahmedabad 

Lotus Labs Private HİNDİSTAN/ Bangalore 

Reliance Clinical Research Services HİNDİSTAN/Mumbai 

Watson Pharma Private Limited HİNDİSTAN/Mumbai 

International Pharmaceutical Research Center IPRC ÜRDÜN/Amman 

The Arab Pharmaceuticals Industry Consulting Co. Ltd. (APIC) ÜRDÜN/Amman 



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 
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Reçeteyi okunaklı yazmada yasal 
zorunluluk 

 Mahkeme, hekimin hastanın sağlığından sorumlu 
olduğuna ve meşgul bir eczacı tarafından hata 
yapılmaması için reçeteyi okunaklı bir biçimde yazması 
gerektiğine, 

 Mahkeme reçetedeki Amoksil'in Daonil olarak 
okunabileceğine,  

 Bu olaydaki sorumluluğun büyük bir kısmının (%75) 
eczacıda olmasına rağmen, hekimin ihmalinin eczacının 
ihmaline katkıda bulunduğuna karar vermiştir. 



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 
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Ağrınız Olduğunda Ne Yaparsınız? 
(Kocaeli Ü.T.F. Toplumsal duyarlılık projesi 2012) 
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Geçmesini 
Beklerim  24% 

Doktora 
giderim  18% 

Ağrı kesici 
alırım 
34% 

Dinlenirim 
24% 



Yakınlarınızın Size Tavsiye Ettiği Bir İlacı 
Hekime Başvurmadan Kullanır Mısınız ? 

Kullanırım 
32% 

Kullanmam 
68% 



Var 
42% 

Yok 
58% 

Kendinize Özel Karışımlarınız Var Mı? 



Evet 
32% 

Hayır 
68% 

 Tv/radyo/internet’te Gördüğünüz Duyduğunuz 
Tedavi Yöntemlerine Güvenir Misiniz? 



İlaç üreticileri açısından: 

 

 Promosyonel açıdan hekim ve eczacıların teşvik 
edilmesi 

 Hekim ve eczacıların yanlış yönlendirilmesi 

 

Uygun Olmayan İlaç Kullanımında 
Altta Yatan Nedenler 
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AKILCI OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI 
SONUÇLAR 

 Tedavide başarısızlık,  

 Yan etki riskinde artış, ölüm riski, 

 İlaçlara karşı direnç/tolerans gelişmesi,  

 İlaç etkileşimi olasılığında artış,  

 Tedavi maliyetinin yükselmesi, iş gücü kaybı, 

 Hastaların ilaç bağımlısı olması, 

 Hastaların tedaviye ve doktora olan güveninin azalması… 
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HASTAYA GEREKLİ BİLGİLERİN, TALİMATLARIN 
ve UYARILARIN ANLATILMASI 

İyi seçilmiş bir ilaç tedavisi  

İyi bir hasta-hekim ilişkisi 

Önemli bilgi, talimat ve uyarılar için 

yeterli zaman ayırılması 

 

Tedaviye uyumu artırır!! 
47 
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AKILCI TEDAVİ SÜRECİ 
Adım I.    Hastanın problemini tanımlayın. 
   
Adım II.  Tedavi amaçlarını belirleyin. 
 
Adım III. Kişisel tedaviyi ve uygunluğunu 
            değerlendirin (hastanın yaşı, sosyoekonomik ve eğitim düzeyi). 
 
Adım IV.  Tedaviye başlayın. 
 
Adım V.    Hastanıza gerekli bilgileri, talimatları 
            ve uyarıları anlatın (yan etki, doz,kullanım şekli). 
 
Adım VI.  Tedaviyi izleyin (ya da sonlandırın). 
 
Adım VII. Beklenen sonuçları alamazsanız 
              basamakları yeniden gözden geçirin. 



Akılcı İlaç Kullanımı İçin… 
• Sağlık çalışanları için sürekli eğitim programları oluşturulması 

 

• Sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

 

• Ulusal düzeyde izleme ve değerlendirilme mekanizmalarının 
kurulması (farmakovijilans vb) 

 

• Yoğunlaştırılmış kamu sağlığı eğitimi verilmesi 

 

• Geliştirilmiş hastalık yönetimi uygulamaları 

 

• Geri ödeme kurumlarınca pozitif listelere alınacak veya çıkarılacak 
ilaçların bilimsel esaslara göre tespit edilmesi 
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Son söz..... 

İlacı iyi bilelim! 

Hastada uygunluğunu iyi 

değerlendirelim! 

Tedaviyi iyi anlatalım! 

Tedaviyi iyi izleyelim! 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Teşekkürler… 
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