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Akılcı İlaç Kullanımı / SB / WHO

 Tüm Dünya’da ilaçların yaklaşık %50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. 

http://www.akilciilac.gov.tr/content.php?Id=2

 Irrational use of medicines is a major problem worldwide. WHO 

estimates that more than half of all medicines are prescribed, 

dispensed or sold inappropriately, and that half of all patients fail to 

take them correctly.

http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/

http://www.akilciilac.gov.tr/content.php?Id=2
http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/


AKILCI İLAÇ KULLANIMI

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

 Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; 

• Uygun ilacı

• Uygun sürede

• Uygun dozda kullanması

• En düşük maliyetle

• Kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmaktadır

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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ETKİNLİK Reçete edilmesi düşünülen ilacın etkinliğineilişkin  
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 varmıdır?
"İlaçların istenmeyen etkileri kabul edilebilir olmalıdır."

UYGUNLUK Reçete edilmesi düşünülen ilacınkontrendikasyonları  
nelerdir, hamilelerde kullanılabilir mi? İlacın
veriliş yolu hasta için uygunmudur?

"İlaç kolayca kullanılabilir formdaolmalıdır."

TEDAVİ  
MALİYETİ

İlacın hastaya günlük toplam maliyeti nedir? Tedavietmemenin  
iş gücü kaybı vb. nedeniyle toplumsal bir maliyeti varmıdır?
Komplikasyonlar (olası) çıkarsa tedavi maliyeti nasıletkilenir?
"Tedavinin maliyeti düşükolmalıdır."



Akılcı ilaç kullanımında sorumlu taraflar
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 Hastanın sorununun tanımlanması

 Hekim tarafından doğru tanının konulması

 İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması

 Tedavinin uygulanabilirliği ve maliyetinin değerlendirilmesi

 Tedavinin başarısı ve hasta uyumunun değerlendirilmesi 

gerekir

Akılcı ilaç kullanımı için…



 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 gerekir

 Güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır

 Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında bilgilendirilmelidir

Akılcı ilaç kullanımı için…



Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan maddelerden 

herhangi birinin veya birkaçının karşılanamaması durumu

o Hastaların tedaviye uyumunda azalma

o İlaç etkileşimleri 

o Bazı ilaçlara karşı direnç gelişimi 

o Hastalıkların tekrarlaması ya da uzaması

o Yan etki görülme sıklığının artması

o Tedavi maliyetlerinin yükselmesine neden olabilir

Akılcı olmayan ilaç kullanımı





 Çoklu ilaç kullanımı 

 İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı

 Klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi

 Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi

 İlaç kullanımında özensiz davranılması 

(uygulama yolu, süre, doz..)

 Uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması

 İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmali

Uygun olmayan ilaç kullanım şekilleri



AİK ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü önerileri

1. İlaç kullanım politikalarını koordine edecek ve bunların 
etkilerini izleyecek kurum

2. Eğitim denetim ve karar alma süreçlerinin desteklenmesine 
yönelik ‘Klinik Tanı ve Tedavi Rehberleri’nden yararlanma

3. İlk seçenek tedavileri esas alan temel ilaçlar listesi 
oluşturma

4. Bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi kurulları kurma

5. Mezuniyet öncesi müfredat programında  probleme dayalı 
farmakoterapi eğitiminin verilmesi

6. Hizmet içi sürekli  tıp eğitimleri düzenlenmesi



7. Kurumsal çerçevede izleme, denetim ve geri bildirim 

sistemlerinin geliştirilmesi

8. İlaçlar konusunda bağımsız (tarafsız bilgi) bilgi kaynaklarını 

kullanma

9. Kamuoyunun ilaçlar hakkında eğitilmesi 

10. Etik olmayan mali girişimlerden sakınılması 

11. Uygun ve zorunlu  düzenlemeleri hayata geçirme 

12. İlaçların ve personellerin mevcudiyetini güvence altına 

almaya yönelik yeterli devlet harcamalarının sağlanması

Akılcı ilaç kullanımı için…



AkılcılTedavi Yönünden Rasyonel Farmakoterapi, Oğuz Kayaalp, 13. Baskı, 2012 

TÜRKİYE’DEKİ DURUM

AKILCI İLAÇ KULLANIMI



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. 

TÜRKİYE’DEKİ DURUM

AKILCI İLAÇ KULLANIMI
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Toplam sağlık harcamalarında ilaç yüzdesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay. Klinik Farmakoloji Derneği. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2008 raporuna göre; 

Sağlığa ayrılan pay 

ABD  % 16.4

İngiltere % 8.8

Türkiye % 6.1 

Toplam sağlık harcamaları içinde

ilacın payı

Türkiye               % 46  

İngiltere % 12.3

ABD % 12.2

TÜRKİYE’DEKİ DURUM

AKILCI İLAÇ KULLANIMI



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








