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AKILCI İLAÇ KULLANIMI NEDİR? 
 İlaçlar ; 

Hastalıklardan korunma,  

 Teşhis,  

 Tedavi veya 

  Vücudun herhangi bir faaliyetini değiştirmek 
için kullanılan kimyasal, bitkisel ve biyolojik 
kaynaklı ürünlerdir . 

Bu ürünler belirli kurallara göre, belirli dozlarda 
basit veya bileşik olarak hastanın kullanımına 
sunulur.  



AKILCI İLAÇ KULLANIMI NEDİR? 
 İlaç, kullananın yararına olacak şekilde kullanılır.Ancak içindeki 

kimyasal maddelerin tamamen zararsız olması mümkün 
değildir.  

 Bu ürünler, normal olarak vücutta bazı organlarda beklenen 
etkilerin yanında, istenmeyen, rahatsız edici yan etkilere de yol 
açabilir. 

 Bir takım yan etkiler kullanım sırasındaki bazı ihmallerden de 
kaynaklanabilir. Örneğin ilacın kullanma zamanlarına dikkat 
edilmemesi veya ilaçla alınmaması gereken besinlerin yenmesi 
etkisizlik durumu yaratabilir. 

 Kullanılan başka bir ilaç, hekimin verdiği ilaçla etkileşebilir, 
ilaçla alınan alkol bazı ilaçların etkisini şiddetlendirebilir İlacın 
yan etkilerinden bir kısmının önlenmesi mümkündür. 

 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI NEDİR? 
 

  Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.  

 Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre  

 uygun ilacı, 

  uygun süre ve dozda, 

  en düşük fiyata ve 

  kolayca sağlayabilmeleridir 



AKILCI İLAÇ KULLANIM İLKELERİ 

Etkililik 

Güvenlilik 

Uygunluk 

Maliyet  



ETKİNLİK Reçete edilmesi düşünülen ilacın etkinliğine ilişkin 
kanıtlar nelerdir? Tedavi hedefleriyle endikasyon 
uyumlu mudur? 

"İlaç istenilen etkileri gösterebilir olmalıdır." 

GÜVENLİLİK Öngörülen tedavi süresince, özellikle kronik kullanımda, 
kullanılması düşünülen ağrı kesicinin 
istenmeyen/ters etkileri nelerdir? Hastanın aldığı risk var mıdır? 
"İlaçların istenmeyen etkileri kabul edilebilir olmalıdır." 

UYGUNLUK Reçete edilmesi düşünülen ilacın kontrendikasyonları 
nelerdir, hamilelerde kullanılabilir mi? İlacın 
veriliş yolu hasta için uygun mudur? 

"İlaç kolayca kullanılabilir formda olmalıdır." 
 

TEDAVİ 
MALİYETİ 

İlacın hastaya günlük toplam maliyeti nedir? Tedavi etmemenin 
iş gücü kaybı vb. nedeniyle toplumsal bir maliyeti var mıdır? 
Komplikasyonlar (olası) çıkarsa tedavi maliyeti nasıl etkilenir? 
"Tedavinin maliyeti düşük olmalıdır." 



AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA SORUMLULUK SAHİBİ 
TARAFLAR 

 Hekim 

 Eczacı  

 Hemşire 

 Diğer sağlık personeli 

 Hasta/ hasta yakını 

 Üretici 

 Düzenleyici Otorite 

 Diğer (Medya, Akademi vb.) 

 



TANI VE TEDAVİ 
Hastanın sorununun tanımlanması, 

Hekim tarafından doğru tanının konulması, 

 İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin 
tanımlanması,  

Tedavinin  gerçekleşebilirliğinin ve  maliyetinin 
değerlendirilmesi, 

Tedavinin başarısı ve hastanın  uyuncunun 
değerlendirilmesi, 
 



TANI VE TEDAVİ 
Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların 

seçimi, 

Çoklu ilaç kullanımlarında  etkileşimlerin 
öngörülmesi, 

Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama 
süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin 
yazılması gerekmektedir. 

Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları 
esas alınmalıdır. 

Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında 
bilgilendirilmelidir. 
 



ÖZEL GRUPLAR 
Çocuklar  

Yaşlılar 

Hamilelik ve emzirme dönemindeki 
kadınlar 

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan 
hastalar 

Kronik hastalığı olanlar 

  İlaç ve besin alerjisi öyküsü olanlar 
 



HATIRLATMA-SORGULAMA 

Kronik rahatsızlıklar 

Kullanılmakta olan ve en son kullanılan 
ilaçlar 

Gıda takviyesi ve bitkisel ürünler 

Alerjik durumlar  

Gıda 

İlaç 
 



HATIRLATMA-SORGULAMA 

Tedavinin gidişi 

Tedavi süresince yapılması ve 
yapılmaması gerekenler 

Kontrol randevusuna gerek olup olmadığı 

İlaçların olası yan etkileri 

Besin ve ilaç etkileşimleri 
 



ANLATMA-ANLAMA-DOĞRU 
UYGULAMA 

Nasıl? 

Hangi dozda? 

  Hangi sıklıkta?  

  Ne kadar süre ?  

Saklama?  
 



SAKLAMA 
 Ambalaj ve kullanma talimatında belirtilen saklama 

koşullarına uyulmalıdır. Aşağıdakiler kullanılan saklama 
önlemleridir. 

 25°C/30°C altında oda sıcaklıklarında saklayınız. 

 2°C-8°C arasında (buzdolabında) saklayınız. 

 Dondurucu içerisinde saklayınız. 

 Soğutmayınız / dondurmayınız. 

 Orijinal ambalajında saklayınız. 

 Orijinal kabında saklayınız. 

 Kabı dış kartonun içerisinde tutunuz. 

 Kabı sıkıca kapatınız. 

 Herhangi bir özel saklama talimatı yoktur. 

 



SAKLAMA 
 İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı 

yerlerde, ışıktan ve nemden korunarak ve 
ambalajında saklanmalıdır. 

 Uygun saklama koşullarında saklanmayan veya son 
kullanım tarihi geçmiş ürünlerde: 

 Etkinlik azalabilir.   

 İstenmeyen bozunma ürünleri oluşabilir. 

 Zehirlenme meydana gelebilir. 

 Yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir. 

 Son kullanım tarihi kontrolü yapılmalıdır. 
 



SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLER 
 Soğuk zincir, üretildiği andan tüketileceği ana kadar 

+2°C ile +8°C arasında korunması gereken ürünlerin 
saklama ve taşıma koşullarını ifade eder. 

 

 Saklanmasından uygulanmasına kadar tüm 
aşamalarda daha fazla özen isteyen ürün grubudur. 

 

 Taşıma sırasında kullanılan yalıtımlı taşıma kabı ile 
birlikte soğutucuya yerleştirilirse uygun soğutma 
sağlanamayacaktır. 

 



SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLER 
 Soğuk zincir ürünlerin donmamasına özen gösterilmelidir. 

 Kesinlikle dondurucuda saklanmamalıdır.  

 Dondurucudan çıkartılan buz akülerinin, ürüne doğrudan 
teması ile ürünün donma riski artmaktadır. 

 Buz aküleri, buzluktan çıkarıldıktan sonra çalkalama sesi 
gelene kadar oda ısısında bekletildikten sonra 
kullanılmalıdır.    

 (Ör: -20°C’ de dondurulmuş buz aküsü, +20°C’de yaklaşık 
bir saat bekletilmelidir.) 

 Donmaya duyarlı ürünlerde Dünya Sağlık Örgütü’ nün de 
tavsiyesi olan soğuk su aküsü (buzdolabında soğutulmuş su 
aküsü) kullanılarak taşıma sağlanırsa   donma  riski de 
önlenmiş olacaktır.  No ice, no freeze! 

 



İLAÇ KULLANIMI 
 Doğru uygulama 

 

 Aç/tok kullanım 

 

 Kullanım süresi 

 

 Kullanım zamanı 

 

 Doz değişikliği 

 



İLAÇ KULLANIMI 
 Her ilacın farmasötik dozaj şekli ve kullanım yolu aynı 

değildir. 

 

 Aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi 
gerekmektedir.  

 

 Kırma  

 Çiğneme 

 Suda veya başka sıvıda çözme… 

 



İLAÇ KULLANIMI 

Uygun şekilde kullanılmayan ilaçlarda: 

 

Etkinlik azalabilir.   

 İstenmeyen bozunma ürünleri oluşabilir. 

Zehirlenme meydana gelebilir. 

Yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir. 
 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIM 
ŞEKİLLERİ 
Çoklu ilaç kullanımı  

İlaçların gereksiz ve aşırı  

kullanımı 

Klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi 

Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz 
tercihi 
 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIM 
ŞEKİLLERİ 
İlaç kullanımında özensiz davranılması  

 (uygulama yolu, süre, doz..) 

Uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması 

Gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi 

 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIM 
ŞEKİLLERİ 
 Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı 

 Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı 

 İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin 
ihmal edilmesi 

 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIM 
ŞEKİLLERİ 

Çocuk ishallerinde antibiyotik tedavisi 

Fonksiyonel kabızlıkta laksatif alışkanlığı 

Soğuk algınlığı v.b. viral enfeksiyonlarda 
antibiyotik kullanımı 

Astımda uzun etki süreli 2-reseptör 
agonistlerinin uygun olmayan biçimde 
kullanımı 

  



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIM 
ÖRNEKLERİ 

Yeni çıkan ilaçların gelişigüzel kullanımı 

Her türlü dispepsi durumunda proton 
pompası inhibitörleri ve/veya H2-reseptör 
blokörlerinin kullanımı 

Peptik ülserde proton pompası 
inhibitörleri ve H2-reseptör blokörlerinin 
birlikte kullanılması 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIM 
ÖRNEKLERİ 
Esansiyel hipertansiyonda tek ilaçla tedavi 

denenmeden 2, 3 hatta 4 ilaçla uzun süreli 
tedavi 

Gereksiz aşılama (Ör; 65 yaşın altındaki sağlıklı 
erişkinlerde grip aşısı) 

Analjeziklerin suistimali (Ör; bir reçetede 
birden fazla NSAII’ın bulunması) 

Vitamin suistimali (antibiyotik ile veya gribal 
durumlarda alma alışkanlığı) 
 

 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIM 
ŞEKİLLERİ 
 Gereksiz yere antibiyotik tüketimi  

 



AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
 Antibiyotik kullanımı için kanıtlanmış bir enfeksiyon 

varlığı sorgulanmalıdır.  

 Antibiyotikleri ne zaman ve nasıl kullanılacağı 
hakkında daima hekim tavsiyeleri uygulanmalıdır. 

 İlaçlar doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru 
dozda ve belirtilen süre boyunca kullanılmalıdır.  

 İlacın doğru zamanda alınmasını hatırlatıcı 
düzenlemeler  yapılmalıdır 



AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
 Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin 

belirttiği süreden önce sonlandırmamalıdır.  

Aksi halde antibiyotik 
direnci gelişebilir.!!! 
 



AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
  Grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu 

enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını 
unutulmamalıdır. 

  Nezle ve grip için hastalığın ilerlememesi, enfeksiyon 
etkeninin topluma yayılmaması için; 

  yatak istirahati,  

  izolasyon, 

  C vitamininden zengin beslenmek  

 Bol sıvı alımı yeterli olabilir.  





AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
 Eğer kişinin hastalığı 10 günden fazla sürüyorsa, ateşi 

düşmüyorsa,  komplikasyon geliştiyse doktor 
kontrolünden geçmesi gerekir ve tedavi tekrar 
düzenlenmelidir.  

 İlaçların hastane ve eczane ortamından çıktıktan sonra 
uygun olmayan saklama koşullarında etkinliğinin 
azalabildiği, hatta zararlı etkilerinin ortaya çıkabileceği 
akılda tutulmalıdır.  

 Gebelik, emzirme durumu, kronik hastalıkların varlığı ve 
başka ilaçların kullanımı hekime bildirilerek uygun 
antibiyotiğin seçilmesi sağlanmalıdır.  



AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
 Artan veya reçetesiz alınmış antibiyotikler  yerine her 

zaman hekimin reçete ettiği antibiyotikler 
kullanılmalıdır.  

 Hekim gerekli görmedikçe, hekimlere antibiyotik 
yazılması konusunda ısrarcı olunmamalıdır. 



 Video iegm 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI 
ETKİLERİ 
Tedavi kalitesinin düşmesi 

 Belirli bir toplumda görülen ölüm sıklığında artma 

 Belirli bir toplumda görülen hastalık sıklığında artma 

 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI 
ETKİLERİ 
Kaynakların boş yere kullanılması: 

 

 Sağlığa ayrılan bütçede ilaç harcamalarının  
gereksiz oranda fazla yer tutması 

 Tedavi süresinin uzaması nedeni ile zaman kaybı 

 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 
Türkiye’de Sağlık Bakanlığınca akılcı ilaç kullanımı ile 

ilgili ilk çalışmalar 1992 yılında başlatılmıştır.  

    1992-1994’de  Eskişehir-Bilecik’te hekimlerin ve 
halkın akılcı ilaç kullanımı konularındaki bilgi ve 
tutumları değerlendirilmiştir.   

 

1997’de gerekli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla 
konuyla ilgili 6 personel, Hollanda’ya “Akılcı İlaç 
Kullanımı Eğitici Eğitimi” programına gönderilmiştir. 

 

2002’de “İlaç Politikası Geliştirme Toplantısı” 
yapılmıştır. 
 

 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 
 Sağlık Bakanlığınca kaynak yetersizliğini doldurmak   

    amacıyla “Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi  

    Rehberleri” hazırlanmıştır. 

 

 Sağlık Bakanlığınca “Reçete Yazma Rehberi” ve   

   “Eğiticilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi”   

     kitaplarının çevirileri yapıldı.  

 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 
Günümüze kadar dört kez “Akılcı ilaç Kullanımı Eğitici 

Eğitimi” yapılmış ve akademisyenler ile alanda görev 
yapan toplam 193 hekime bu eğitim verilmiştir.  

 

2006 yılı verilerine göre “Akılcı İlaç Kullanımı” 
konusunda binin üzerinde hekime eğitim verildiği 
bildirilmiştir. 

 

Akılcı İlaç Kullanımı eğitimleri, yirmiden fazla tıp 
fakültesinin eğitim programına alınmıştır. 

 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 
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. 

 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 
 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 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 
 İlaç harcamaları miktar ve maliyet  

     açısından değerlendirildiğinde;  

 

 Kutu adeti bazında 2010 yılı satış sıralamasında Sindirim 
Sistemi ve Metabolizma ilaçları, Solunum Sistemi ilaçları ve 
Sistemik Kullanım İçin Antienfektif Preparatlar ilk üçtedir.  

   

 2010 yılı maliyet sıralamasına bakıldığında, Sistemik Kullanım 
İçin Antienfektif Preparatlar, Sindirim Sistemi ve Metabolizma 
ilaçları ile Kardiyovasküler Sistem ilaçları ilk üçte yer 
almaktadır.  

 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 
Türkiye’de 2007 yılında kullanılan tüm ilaçların kutu 

bazında %17’si, TL bazında %18’i antibiyotiklerdir. 

 

2007 yılında kullanılan 1,3 milyar kutu ilacın 223 
milyon kutusu antibiyotiktir. 

 

2007 yılında kişi başına kullanılan yıllık ortalama 20 
kutu ilacın 3,5 kutusu antibiyotiktir. 

 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 

2007 yılında ilaca harcanılan 11 milyar TL’nin 2 
milyar TL’si antibiyotikler için harcanmıştır. 

 

2007 yılında kişi başına yapılan yıllık ortalama 
170 TL’lik ilaç harcamasının 30 TL’si 
antibiyotikler için harcanmıştır. 
 



AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA 
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE DURUM 
Akılcı İlaç Kullanımına ilişkin çalışmaların derlenmesi, 

toplanması ve ülkenin ihtiyaçlarına, önceliklerine ve 
kaynaklarına uygun stratejik planlar haline getirilmesi 
için geniş kapsamlı ulusal politikalar belirlemek ve 
hayata geçirebilmek amacıyla 

 

  12  Ekim 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde; “Akılcı İlaç 
Kullanımı Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. 

 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI 
ETKİLERİ 

İstenmeyen etkilerin oluşma riski: 

 İlaca bağlı yan etkiler 

Bakteriyel direnç gelişimi sonucunda tedaviye 
yanıt alınamaması 

 

 



UYGUN OLMAYAN İLAÇ 
KULLANIMI ETKİLERİ 
Psiko-sosyal etkiler 

 İlaçların uygunsuz kullanımı sonucunda tedavi başarısının 
azalması ve hastaların  tedaviye olan güvencinin azalması 

 İlaçların alışkanlık oluşturması 

 





 



 


