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İLAÇ …

• M.Ö. 300   : 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 iĢe yaramıyor. “Al, bu kökü 

ye..." Her derde deva...



TIP TARĠHĠNDEN

• 1821’de Cenevreli hekim Coindent iyotun guatr hastalığına 

iyi geldiğini bulur

• Ġyotun aynı zamanda 

• ĠĢtah açıcı, afrodizyak etkisi farkedilir

• Kullanım yaygınlaĢır

• Sonuçta 

• Ġntoksikasyon, ölüm

Akılcı İlaç Kullanımı 



• Çok eski çağlardan beri kullanılan ilaç

• Günümüzde artan sayı ve çeĢitliliği,

• Modern tıbbın en temel tedavi aracı,

• Sadece hastaneler ve eczanelerle sınırlı olmayıp, toplumun 

her kesimini ilgilendiren tüketim ürünü,

• Gerektiğinden fazla ya da az kullanılması ,

• KiĢilere ve topluma zarar vermesinin yanında,

• Kaynakların da boĢa harcanmasına sebep olur. 

İLAÇ …



ĠLAÇ

• Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre,

• Dünya genelinde tüm ilaçların yaklaĢık % 50′si uygun 

olmayan Ģekilde reçetelenmekte, satılmakta veya 

uygulanmaktadır. 

• Tüm hastaların yarısından fazlası da ilaçlarını doğru 

Ģekilde kullanamamaktadır.



AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI (AĠK) 

• 1985 DSÖ Kenya-Nairobi toplantısında, 

• Ġlaç kullanımı ilk kez, akılcı bir çerçevede 
değerlendirilmiĢtir.

KiĢilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; 

 uygun ilacı, 

 uygun süre ve dozda,

 en uygun maliyetle ve

 kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır.



8 DOĞRU KURALI

• Doğru tanı, 

• Doğru ilaç,                                 

• Doğru hasta, 

• Doğru doz, 

• Doğru süre, 

• Doğru uygulama yolu,  

• Doğru etki,

• Doğru kayıt.



AĠK ĠLKELERĠ

• Etkililik                                               

• Güvenlilik

• Uygunluk

• Maliyet
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ÜLKEMĠZDE AĠK

• Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Akılcı Ġlaç Kullanımı ile ilgili 

çalıĢmalar, yaklaĢık 20 yıldır sürmektedir.  

• 12  Ekim 2010 tarih ve 6420 sayılı Bakan Oluru ile, Ġlaç ve 

Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde, Akılcı Ġlaç Kullanımı 

ġube Müdürlüğü kurulmuĢtur.

• 19 Mart 2012 tarihinde Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Bünyesinde Akılcı Ġlaç Kullanımı, Ġlaç Tedarik Yönetimi ve 

Tanıtım Dairesi kurulmuĢtur. 

• 01.07.2011 tarihinde “Sağlıkta Performans ve Kalite 
Yönergesi” yürürlüğe girmiĢ ve Hastanelerde Hizmet Kalite 
Standartlarına Akılcı Ġlaç Kullanımı ile ilgili maddeler 
eklenmiĢtir.



Hastanelerde SKS

• AĠK ekibi,

• AĠK Politikası,

• AfiĢ ve broĢürler,

• AĠK teĢhir üniteleri

• Advers etki bildirimlerine yönelik olarak düzenlemeler

yapılmıĢ. Farmakovijilans sorumluları belirlenmiĢtir.
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SKS AĠK EKĠBĠ
• Ġlaç ve hizmet alımından sorumlu baĢhekim

yardımcısı

• En az üç farklı branĢtan birer hekim

• Hastane baĢeczacısı

• Hastane baĢhemĢiresi (Sağ. Bak. Hiz. Md.)

• Hastane farmakovijilans sorumlusu

• Hastane hasta hakları birimi sorumlusu

• Varsa farmakoloji uzmanı hekim

• Varsa bir klinik eczacı



AĠK EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ

• Hasta ve personele yönelik eğitim faaliyetleri 

planlanmalı ve uygulamalarla farkındalık sağlanmalıdır. 

• 3 ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık, ekip sorumlusu 

baĢkanlığında en az 5 üyeyle birlikte toplanmalıdır. 

• Personele ve hastalara yönelik ön-değerlendirme 

anketleri yaparak hastane politikası oluĢturmalıdır. 

• Sağlık personeline, hastalara periyodik eğitimler 

düzenlemeli ve sonuçlarını 6 ayda bir Ġl Sağlık 

Müdürlüğü’ne iletilmelidir.



ADVERS ETKĠ
• Ġlaçların bilinçsizce kullanımı bir çok

halk sağlığı sorunlarına yol

açmaktadır.

• Birçok ilaç ölüme bile neden

olmaktadır.

• Advers etki bildirimleri ilaç

güvenliğinin sağlanmasında oldukça

önemlidir.

• Advers etki bildirimleri ilacın üretim

aĢamasında ilaç güvenliğinin

sağlanmasına yönelik çalıĢmalar

yapılmasına imkan sağlamaktadır.
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FARMAKOVĠJĠLANS

• 1985 yılında, Türk Ġlaç Advers Etkilerini Ġzleme ve 

Değerlendirme Merkezi (TADMER) kurulmuĢ ve 

1987 yılında DSÖ Uluslararası Ġlaç Ġzleme ĠĢbirliği 

Merkezi’ne 27. üye olarak kabul edilmiĢtir. 

• Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) 

• Akılcı Ġlaç Kullanımı’nın ayrılmaz bir parçasıdır.



ADVERS ETKĠ

• ABD’de 4. sıklıkta ölüm nedenidir.

• Tahmin edilen, ilaçlara bağlı morbidite ve

mortalite giderleri ABD’de 30 milyon- 130 milyar

dolar

• Advers etkiler ABD ve Avustralya’da hastaneye

yatıĢların % 4-6’sından sorumludur.



HUG, 2010

• ABD’nde bir hastanede retrospektif 

olarak taradıkları 1200 hasta dosyasını 

değerlendirdikleri çalıĢmalarında, 

hastanede yatarak tedavi alan hastalara 

verilen zararın en büyük nedeninin 

ilaçlara bağlı olduğunu göstermiĢtir

Journal of General Internal Medicine, 2010, 25: 31–38.



YAN ETKĠ

• Ġspanya’da yapılan bir çalıĢmada 350.000 hastanın yan

etkiler sebebiyle hastaneye baĢvurduğu ve bu da acil

hastaneye yatıĢların %1.69’unu oluĢturmaktadır.

• Ġlaç yan etkileri her yıl çok sayıda ölüme neden olmasıyla

ölüm nedenleri arasında ilk 4-6. sıralarda yer almaktadır .

• Ġlaç yan etkileri hastanede kalıĢ süresini artırmakta ve

hastaneye yatıĢların %3-5’inden sorumlu tutulmaktadır.

• Bu durum farmako-ekonomik açıdan oldukça yüksek

maliyetli tedaviyle sonuçlanmaktadır.

Tuberk Toraks 2012; 60(2): 123-128



AKILCI OLMAYAN ĠLAÇ 

KULLANIMI (AOĠK)

• Polifarmasi (Çoklu ilaç kullanımı) 

• Ġlaçların gereksiz ve aĢırı kullanımı

• Klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi

• Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi

• Ġlaç kullanımında özensiz davranılması 

(uygulama yolu, süre, doz..)

• Uygunsuz kiĢisel tedavilere baĢvurulması



AOĠK

• Gereksiz yere antibiyotik tüketimi

• Gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi

• Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı

• Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı

• Ġlaç-ilaç etkileĢimleri ve besin-ilaç etkileĢimlerinin dikkate

alınmaması

• Uygun olmayan saklama koĢulları



AOĠK

• Ġlaçta israf konulu rapora göre;

• Ülkemizde eczanelerdeki ilaçların ortalama %7’si

kullanım süresi dolduğu için çöpe atılmakta,

• Evlerde ise ilaçların %60’ının kutusu dahi

açılmadan miadı sona ermektedir.

• Tüm bu çöpe atılan ilacın maliyeti ise yaklaĢık 500

milyon doları bulmaktadır

Ankara Ticaret Odası,2006
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ĠLAÇ TÜKETĠMĠ



Tüm tıbbi hataların

%18-20’sini oluĢturmaktadır

SIK KARġILAġILAN ĠLAÇ 

GÜVENLĠĞĠ HATALARI



AOĠK NEDENLERĠ

Hekim ve eczacı açısından

• Bilgi ve eğitim eksikliği

• Kaynak yetersizliği veya kaynaklara pratik eriĢimin

olmaması

• Günlük iĢ yükünün fazlalığı

İlaç üreticileri açısından

• Promosyonel açıdan hekim ve eczacıların teĢvik edilmesi

• Hekim ve eczacıların yanlıĢ yönlendirilmesi



AOĠK SONUÇLARI
Tedavi kalitesinin düşmesi:

• Toplumda görülen hastalık ve ölüm sıklığında artma

• Ġlaç etkileĢimlerinde artma

• Bazı ilaçlara karĢı direnç geliĢmesi

• Hastalıkların tekrarlaması ya da tedavi süresinin uzaması

• Advers olay görülme sıklığının artması

Kaynakların boş yere kullanılması:

• Tedavi maliyetlerinde artıĢ ve dolayısıyla sağlığa ayrılan

bütçede ilaç harcamalarının gereksiz oranda fazla yer

tutması

• Tedavi süresinin uzaması nedeni ile zaman kaybı



AĠK

• Tıp fakülteleri, sağlık okulları, hastaneler vb. 

kurumlarda AĠK eğitimleri sürekli ve güncel olarak 

devam ettirilmelidir.

• Oryantasyon eğitimlerinde AĠK anlatılmalıdır.

• AĠK eğitimleri, hasta ve çalıĢan güvenliğinin 

sağlanmasında etkilidir.

• AĠK Komitelerinin etkinlik ve iĢlevselliği arttırılmalıdır.



AĠK

• Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlıĢ ve

gereksiz ilaç kullanımı, tedavi maliyetlerini ve halk

sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olarak devam

etmektedir.

• Bu nedenle AĠK konusunda halkın ve sağlık

çalıĢanlarının bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi son

derece önemlidir.





ANESTEZĠDE AĠK

• Antibiyotik Proflaksisi

• Ġnsizyondan önce 60 dk içinde

• Tekrar doz

• AĢırı sıvı replasmanı

• Uzun operasyon
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ANESTEZĠDE AĠK

• YaĢ Grubu (Pediyatrik, Geriatrik hastalar)

• Gebe Hasta

• Alerji

• EtkileĢimler (ilaç-ilaç, besin-ilaç)

• EĢlik eden hastalıklar

• Kardiyak, Renal, Karaciğer Hastalıkları



Teşekkür Ederim
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