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Dünya Sağlık Örgütü‟ ne (DSÖ) göre; 

 

 Fizyolojik sistemleri, patolojik durumları 
alanın yararına değiştirmek, incelemek 
amacıyla kullanılan/kullanılması 
öngörülen madde veya ürüne ilaç denir. 

 

ĠLAÇ NEDĠR? 
 



 
Ġlk defa 1985 yılında Kenya-Nairobi‟de gerçekleştirilen Dünya Sağlık 
Örgütü  toplantısında; 

“kişilerin klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve 
dozda, kendilerine ve topluma en düşük 
maliyetle almalarını sağlayan kurallar bütünü” 
olarak tanımlanmıştır. 
 
 

World Health Organization. The rational use of drugs: Report of the Conference of Experts Nairobi, 25-29 November; 1985. 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 



 
DSÖ‟nün tahminlerine göre; ilaçların %50′sinden 

fazlası uygun olmayan şekilde reçete edilmekte, 
sağlanmakta veya satılmaktadır. 

 
World Health Organization . Promoting Rational use of Medicines: Core Components. WHO Policy Perspectives on 
Medicines. Report WHO/EDM/2002.3. Geneva: WHO; 2002. 

 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 



 
DSÖ‟ye göre; tüm hastaların 

yarısı da ilaçlarını doğru 
şekilde kullanamamaktadır.  

 

 
World Health Organization . Promoting Rational use of Medicines: Core 
Components. WHO Policy Perspectives on Medicines. Report 
WHO/EDM/2002.3. Geneva: WHO; 2002. 

 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 



 
 

Akılcı ilaç kullanımında ön 
plana çıkan taraflar 



 

 AKILCI OLMAYAN ĠLAÇ KULLANIMI 

 

Akılcı ilaç kullanımı 
tanımında yer alan 
maddelerden herhangi 
birinin veya birkaçının 
karşılanamaması 
durumudur. 

 Tedaviye uyumunun 
azalmasına 

 Ġlaç etkileşimlerine  

 Bazı ilaçlara (antibiotik vs.) 
karşı direnç gelişmesine 

 Hastalıkların tekrarlamasına 
ya da uzamasına 

 Karşıt/istenmeyen olay 
görülme sıklığının artmasına 

 Maliyetlerinin artmasına 
neden olur. 

 



 
AĠK, imalat aşamasından imha aşamasına kadar 

ilaçla ilgili tüm süreçlerdeki doğruları kapsar. 

 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 



 
 

1. Reçeteleme öncesi süreç 

2. Tedavi düzenleme ve reçete yazma süreci 

3. Ġlacın temin edilme süreci 

4. Ġlacın kullanım süreci 

5. Ġlacın imha süreci 

 
 

 
AİK süreci genel olarak 5 başlık altında ele 
alınabilir. Bunlar: 

 



 
 Ġlacın geliştirilme, ruhsatlanma, üretim, pazarlanma 

ve dağıtım aşamalarının doğrularını kapsar. 

Kaliteli üretim, ilacın AR-GE, rehberler, geri ödeme 
koşulları, tanıtım, ilacın uygun koşullara göre 
depolanma ve dağıtımı gibi işlemleri kapsar. 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 
- Reçeteleme Öncesi Süreç 



 
Öncelikle hekimin yetki ve sorumluluğundadır. 

 

 Ġlaç seçimi tedavide en kritik basamaklardan 
birisidir.  

 

 

 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 
- Tedavi düzenleme ve reçete yazma süreci 

Hekimin ilaç seçimini; mevcut bilgi ve 
tecrübesiyle birlikte kanıta dayalı tıp 
yaklaşımına olabildiğince bağlı kalarak 
yapması beklenir. 



 
 

Hekim kişisel tedavi (K – tedavi) ve 
kişisel ilaç (K – ilaç) listesini 
oluşturmalıdır. 

 

 Ġlaç seçiminde etkinlik, uygunluk, 
güvenlik ve maliyet ölçütlerini 
kullanmalıdır. 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 
- Tedavi düzenleme ve reçete yazma süreci 



 

 
DSÖ’nün ülkelere önerdiği 12 
temel düzeltici faaliyet – 2002 

 



 
 Reçete ile ilgili tüm format bilgilerinin ve rutin işlemlerinin özel 

yazılımlar ve özel iletişim ağları sayesinde elektronik ortamda 
yapıldığı reçete şeklidir. 

 DSÖ’nün 12 temel düzeltici faaliyetinden biri kurumsal çerçevede 
izleme, değerlendirme ve geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesidir. 

 Ülkemizde 15 Ocak 2013 tarihi itibariyle tüm sağlık kurumlarında e-
reçete uygulamasına geçilmiştir. 

E - Reçete  

 SağlıkNET2’den alınan verilerle tüm 
hekimlerin reçeteleri izlenebilmekte, 
değerlendirilebilmekte ve kendi reçeteleri 
ile ilgili hekimlere bilgilendirme 
yapılabilmektedir.  



 

Bilimsel Kanıtların Değerlendirilmesi 



 
 

KILAVUZLARIN KULLANIMI 

2013 Güncellenmiş Yeni Baskı. 



 

DĠYABETĠK NÖROPATĠK AĞRI 



 

POST-HERPETĠK NEVRALJĠ 



 
 

Ülkemizde nöropatik ağrı tedavisinde 
endikasyonu ve etkinliği bulunmayan 
NSAĠĠ, vitaminler, kas gevşeticiler gibi 
bazı ilaç grupları sıklıkla reçete 
edilmektedir. 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 



 
1. Analjezik seçimi ağrının şiddetine göre basamak prensibi 

doğrultusunda yapılmalıdır. 

2. Analjezik seçiminde ağrının nedeni ve niteliği dikkate 
alınmalıdır. 

3. Analjezik kullanımında önce ağız (oral) yolu tercih edilmelidir. 

4. Analjezik dozu her hasta için ayrı değerlendirilmelidir. 

5. Analjezikler belli zaman aralıklar ile ağrı başlamadan 
verilmelidir. 

6. Yan etki profilaksisi ve tedavisi yapılmalıdır. 

7. Hasta ve yakınlarının gereksiz korkuları giderilmelidir. 

8. Adjuvan ilaçlar kullanılmalıdır. 
 

 

Analjezik kullanımında DSÖ ’nün önerileri 
 



 
 Bir ya da daha çok ilaç ya da ilaç dışı maddenin 

birlikte kullanımıyla meydana gelen ilaç etkinliğinde 
ve güvenliğinde farklılığa neden olabilen olaylardır.  

 

Çoklu ilaç kullanımı  durumunda görülen advers 
ilaç etkilerinin %5-20‟sinin ilaç etkileşmeleri sonucu 
geliştiği düşünülmektedir. 

Ölümcül advers ilaç reaksiyonlarının ~%30 ilaç 
etkileşimine bağlı olduğu düşünülmektedir. 

 

AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI 
- Ġlaç Etkileşimleri 



 
 Gereğinden fazla ilacın kullanılması 
 Gereksiz yere pahalı ilaçların kullanılması 
 Ġlaçların hatalı şekilde kullanılması 
 Antibiyotiklerin ve enjeksiyon preparatlarının gereksiz yere kullanılması 
 Özel hasta gruplarına uygunsuz ilaç yazılması/kullanılması 
 Hekimlerin tedavileri konusunda hastalarını doğru ve yeterli bilgilendirmemesi 
 Reçete yazımında içeriğin yanı sıra doğru format bilgilerine uygun hareket 

edilmemesi 
 Temel ilaç listelerine veya güncel rehberlere uygun olmayan ilaçların 

reçetelenmesi 
 Ġlaç-dışı tedavinin yeterince önemsenmemesi 
 Eczacıların reçete karşılama, ilaç verme ve hastayı bilgilendirme konusunda 

yetersiz davranış sergilemesi 
 Hemşire ve diğer sağlık personelinin ilaç uygulama hataları yapması 
 Yanlış ilaç kullanımını kolaylaştıran ilaç üretimi ve dağıtımı kaynaklı çeşitli alt 

yapı sorunlarının bulunması 
 Hastaların AOĠK‟e neden olan hatalı beklenti, bilgi, tutum ve davranışlarının 

bulunması ve bu konudaki baskılara hekim ve diğer sağlık çalışanlarının maruz 
kalması 

 Etik olmayan ilaç endüstrisi kaynaklı promosyonel aktiviteler vb. 
 

Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlere Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2013 

Ġlaçların kullanımı ile ilgili tespit edilen ana sorunlara 
aşağıdaki durumlar örnek olarak verilebilir: 



 
 

Türkiye‟de kamunun 2002-2012 yılları arasında 
yıllara göre ilaç harcamaları 



 

Türkiye „de nöropatik ağrı tedavisinde 
irrasyonel ilaç kullanımı 



 
2008 2009 

Rasyonel Ġlaç 
Kullanımı 

%51 %51 

Ġrrasyonel Ġlaç 
Kullanımı (PPI, yan 
etki maliyeti hariç) 

%49 %49 

Türkiye „de nöropatik ağrı tedavisinde 
irrasyonel ilaç kullanımı 

Ersin Tan. Nöropatik ağrıda irrasyonel Ġlaç Kullanımı. 9. 
Nöropatik Ağrı Sempozyumu Sözlü Sunumu. Mart 2012 



 

Ġlacı zehir olmaktan 
çıkaran onun akılcı 
kullanımıdır. 

 



 

Teşekkürler… 


