
Antibiyotikler en fazla tüketilen ilaçlardandır.
Tüm dünya ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılan
antibiyotikler aynı zamanda pahalı ürünlerdir. Türki-
ye’deki ilaç pazarının %22.9’unu antibiyotikler oluş-
turmaktadır. Gelişmiş ülkelerde de durum hemen he-
men aynıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde antibi-
yotikler için yıllık 4 milyar dolarlık bir harcama söz
konusudur. İnsan sağlığı için elbette harcama yapıla-
caktır. Ama bu harcamaların en iyi tahminle
%40’tan fazlası gereksiz ise bir sorun var demek-
tir[1,2].

Hergün yeni bir antibiyotik kullanım alanına gir-
mekte, her yeni antibiyotik yeni bir umut gibi sunul-
makta ve bu ilaçların hastalıkların tedavisinde yeni
ufuklar açtığı, güzel olanaklar sağladığı vurgulan-
maktadır. Bu yaklaşımlar kısmen doğrudur. Ancak,
bir süre sonra hayal kırıklıkları başlamakta ve direnç
sorunu, verimin azalması, mortalitenin artması gibi
sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Antibiyotiklerin büyük bir oranda amacına uygun
olarak kullanılmadığını biliyoruz. Bu denli pahalı
olan, hayati önemi olan, uzun araştırmalar sonucu
bulunup kullanıma sunulabilen ilaçları korumak ama-
cıyla birşeyler yapmak gerekmektedir. Yapılması ge-
reken işlerin başında da ulusal bir antibiyotik kulla-
nım politikasının belirlenmesi gelmektedir. Tüm he-
kimler ve sağlık çalışanları olarak öncelikle bu konu-
da fikir birliğine gereksinimimiz vardır. Sonra nasıl
yapalım arayışına girebiliriz.

Çok duyarlı olan bu konuda ardarda bazı sorular
soralım:

• Reçetesiz antibiyotik satışı sürsün mü?

• Reçetesiz antibiyotik satışı önlendiğinde eczacı-
lık kuruluşlarının ve ilaç üreticilerinin tepkisi ne olur?

• Hekimlerin antibiyotik reçete etmelerine veya
hastanelerdeki antibiyotik istemlerine bir sınır koyar-
sak bu, hekimin sanatını uygulamasını engellemek
olur mu?

• Hastaneiçi-hastanedışı antibiyotik kullanımı sı-
nırlaması işe yarar mı? 

• Özellik gösteren bazı antibiyotiklerin kullanımı
için özel koşullar konulsun mu? Bu durum hastaların
tedavisinde zamanla ilgili bir sorun yaratır mı?

• Hastanelerde ilaç kullanımında mikrobiyoloji
laboratuvarlarının rolü ve etkinliği arttırılmalı mı?

• Yasal bir düzenlemeyle bazı antibiyotiklerin kul-
lanımına sınırlama getirirsek, kısıtlamayı ortadan
kaldıracak yeni yol arayışları başlar mı? Daha önce
Sosyal Sigortalar Kurumu’nda denenen ve “antibi-
yogram edinme” çabasıyla ortadan kalkan bir uygu-
lama mı olur?

• Eğitim verilmesi gerekir mi?

• Eğitimi yasal bir düzelemeyle “meslekiçi eği-
tim” biçiminde mi yapalım? Eğitim gönüllülük ilkesi-
ne göre mi yapılsın?
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• Eğitimi bire-bir, yüz-yüze mi yapalım, aralıklar-
la mı yapalım?

Tüm bu sorular:

1. Antibiyotik direncinden dolayı artan sağlık
harcamalarını azaltmak,

2. Antibiyotiklerin aşırı reçete edilmesini ve di-
renç gelişimini önlemek, 

3. Bakteriyel olmayan infeksiyon hastalıklarında
halkın antibiyotik kullanma beklentisini azaltmak,

4. Besin üretiminde prezervatif antibiyotik kulla-
nımını azaltmak ve 

5. Antibiyotik direncinin global yayılımını azalt-
mak amacıyla çözüm arayışları içindir[3].

Gelişmiş ülkelerdeki hastanelerde uygun olma-
yan antibiyotik tüketimi %40-50 düzeylerine ulaşın-
ca antimikrobik ilaçların kullanımını kontrol gereği
doğmuştur. Bu amaçla değişik kontrol program de-
nemeleri yapılmıştır. Kontrol programlarında şöyle
bir sıra izlenmesi önerilmektedir:

1. Veri toplanması ve hedefin belirlenmesi,

2. Formüler oluşturulması, gerekirse formülerin
yenilenmesi, düzeltilmesi, 

3. Mikrobiyoloji laboratuvarlarının antibiyotik du-
yarlık testlerini formülerle uyum içinde rapor etme-
si,

4. Doktor, eczacı ve koruyucu sağlık hizmeti ve-
renlere yüz-yüze eğitim verilmesi,

5. Antibiyotiklerin kullanımlarının kısıtlanması,

6. Antibiyotik istem formlarının eğitim verecek
biçimde düzenlenmesi,

7. Uygulamada telefonla danışma, bilgisayar des-
tekli danışma programlarından yararlanma, uzman
düzeyinde konsültasyon isteme[4]. 

Hastanelerde antibiyotik kullanım politikasını
saptarken bir ekip çalışması yapma gereği vardır.
Ekibin adı ve elemanları değişik olabilir. Hastanenin
büyüklüğü, eğitim hastanesi olup olmaması, yanık,
transplantasyon ve kanser tedavi merkezi gibi deği-
şik hasta popülasyonunun olması, o coğrafi bölgede-
ki dirençlilik durumu, kronik bakım birimlerinin var-
lığı, bölgenin infeksiyon hastalıklarına ait özel du-
rumları (endemik hastalıklar, salgınlar vb.) ve nihayet
parasal kaynakların elde edilebilmesi ve doğru kulla-
nılması gibi faktörler ekip elemanlarının seçimini et-
kiler ve sayısını belirler. Ekip başkanının bir infeksi-
yon hastalıkları uzmanı olması konusunda fikir birli-
ği vardır. Eczane yetkilisi, mikrobiyoloji laboratuvarı

yetkilisi, infeksiyon kontrol komitesi üyesi ekipte
mutlaka yer alması gereken diğer elemanlardır. Cer-
rah, dahiliye uzmanı, pediatrist, yoğun bakım uzma-
nı, acil sorumlusu, özel servislerin sorumluları, veri
toplayıcısı gibi elemanlar ekibe dahil edilebilirler.

Antibiyotiklerin kullanımını kısıtlayan bazı çalış-
ma örneklerinde belli düzeyde başarı sağlanmıştır.
Çok sayıda kontrol programı çalışmasını değerlendi-
ren bir derleme yazıda, sıkı bir kontrol programı uy-
gulayan hastanelerde önemli sayılabilecek bir kazanç
sağlanırken, gevşek bir program izleyen hastaneler-
de dirençliliğin ve tedavi maliyetlerinin arttığı görül-
müştür[5].

Durumun tesbiti için yapılan bazı araştırmalarda
çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Gelişmişlik açısından
ülkemizle yakın bir dereceye sahip olan Malezya’da
hastanede antibiyotik istemleri incelendiğinde ancak
%20’sinin mikrobiyolojik bir temele dayandığı, pro-
filaktik antibiyotik kullanımında ise ancak %5 ora-
nında 3 günün altında verildiği saptanmıştır. Ülkenin
sağlık bakanlığının önerdiği antibiyotik kullanma
rehberine hiç uyulmadığı görülmüştür[6]. Yukarıda
sözü edilen sıkı kısıtlama politikası bu durumda hak-
lılık kazanıyor.

Bunu doğrulayan bir çalışma da İrlanda’da aynı
hastanede değişik dönemlerde yapılmıştır. Uzun sü-
releri kapsayan bu araştırmada gevşek kontrol prog-
ramı izlenen dönemde hastanenin ilaç stoğunda, ilaç
kaleminde bir değişiklik olmazken, dozajda %9.3’lük
maliyette ise %33.3’lük bir artış olmuştur. Sıkı dene-
tim politikasında antibiyotik stoğunda %28.9, kalem
sayısında %11.9’luk bir azalma sağlanmış ve tedavi
maliyetlerinde azalma görülmüştür[7].

Antibiyotik kullanılmasının denetlenmesiyle ilgili
araştırmalar ancak son yıllarda başlamıştır. İngilte-
re’de ulusal düzeyde bir çalışma yapılmış ve bu çalış-
mada 374 konsültan mikrobiyolog ile 733 hastane
eczacısı görev almıştır. Hastanelerin ancak %40’ı ile
tam uyumlu bir çalışma sağlanmış, katılım %49 do-
layında gerçekleşmiştir. Katılanların %88’i tedavi ve
profilakside yararlı olunacağına, %52’si eğitimin ya-
rarına, %79’u kısıtlama uygulamasına, %90’ı ise for-
müler uygulamasına güveniyor olarak bulunmuş-
tur[8]. ABD’de 33 eyaleti içeren bir çalışma yapılmış,
60 kişilik üniversite hastanesi konsorsiyumu kurul-
muş, hastanelerden ve servislerden %40 kadarı
kontrol programını müdahale saymış, katılan hasta-
nelerden %81’i kısıtlama politikasına uymuştur[9].

Antibiyotik kullanım politikalarının saptanmasın-
da eğitim ile ilgili çalışmalara baktığımızda kısıtlama
çalışmalarından daha az olduğunu görüyoruz.
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Herşeyden önce bu konuda eğitim nasıl yapılma-
lıdır? Eğitimin yüz-yüze olması istenilmektedir. Dok-
tor, eczacı, koruyucu sağlık hizmeti verenler eğitim
kapsamına alınmalıdır. Eğitim rehberler ve uzmanlar
aracılığıyla yapılmalıdır. İlaçlar hakkında bilgi akışı
sağlanmalıdır. Özel durumlar ve klinik, farmakolojik
çözüm yolları anlatılmalıdır. İlaç tanıtımcılarının uy-
gulayıcılarla değil eğitimcilerle ilişki kurması sağlan-
malıdır. Tanıtımcılar ve ürünleriyle ilgili koordineli
eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

Eğitim süreklilik göstermelidir. Çünkü; eğitim gö-
ren sağlık personeli sürekli değişmektedir. Sürekli
yeni antibiyotikler kullanım alanına girmektedir. Eği-
tim konularında güncelleştirme ve değişiklik olmak-
tadır. Yazılan metinlerin okunma olasıklıkları düşük
olduğu için etkisi sınırlıdır. Uzun aralıklarla yapılan
hatırlatmalar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenlerden
dolayı eğitim sürekli ve aktif olmak zorundadır.

Formüler ve istem belgeleri eğitim amaçlı olarak
kullanılabilir. Açık formüler, kısıtlamasız fakat kapalı
formüler, izlemi olan formüler, telefon danışma hat-
ları ve sonunda infeksiyon hastalıkları uzmanından
konsültasyon istenmesi eğitime katkıda bulunabilir.
Antibiyotik istem formları yaygın olarak kullanılan
dozları, tedavi ve profilaksi sürelerini, özgül cerrahi
profilaksiyi gösterecek biçimde düzenlenebilir. Profi-
laksi ve tedaviyi otomatik olarak durduran istemler
oluşturulabilir[4].

Eğitim ve antibiyotik kullanımının kontrolü ama-
cıyla bilgisayar programlarından da yararlanma ça-
baları vardır. Bu amaçla 520 yataklı bir hastanede 7
yıl süreyle 162.196 hasta izlenmiş ve üzerinde fikir
birliği sağlanan bir bilgisayar programı uygulanmış-
tır. Program profilaktik amaçlı, tedavi amaçlı ve am-
pirik tedavi amaçlı olarak hazırlanarak ilaç yan etki-
leri, antibiyotik dirençlilik dağılımı, mortalite hızları
ve hastanede kalış sürelerine hemen ulaşılabilen bir
program oluşturulmuştur. Sonuçlar oldukça ilgi çeki-
cidir: Bu uygulama sonucunda antibiyotik kullanan
hasta oranı %31.8’den %53.1’e, geniş spektrumlu
antibiyotik kullanma oranı ise %24’ten %47’ye çık-
mıştır. Bu artışlara karşın antibiyotik için yapılan har-
camalar %24.8’den %12.9’a gerilemiş, tedavi edi-
len her hasta için antibiyotik masrafı 123 dolardan
52 dolara düşmüştür. Antibiyotik kullanan hasta sa-
yısı artmasına rağmen antibiyotik kullanma oranı
%23 oranında azalmıştır. Cerrahi profilakside hasta
başına doz sayısı 19’dan 5.3’e düşmüştür. Cerrahi
profilaksiyi zamanla uygulama oranı %40’tan %99’a
ulaşırken, antibiyotik yan etkileri %30 oranında azal-
mış ve mortalite oranı %3.65’ten %2.65’e düşmüş-

tür[10]. Bu çalışma, bilginin değerini ve bilgiye kolay
ulaşmanın sonucunu en çarpıcı biçimde göstermek-
tedir.

Eğitim amacıyla yerel olarak antibiyotik kullanma
rehberleri hazırlanabilir. Bu rehberlerde hekimin uy-
gun antibiyotiği seçmesine yardımcı olacak bilgiler
yer almalıdır. Hastanede yaygın olarak karşılaşılan
bakteriler ve duyarlılık durumları, kullanımı kısıtla-
nan, denetlenen, hiç kullanılmaması gereken ilaçlar,
ilaçların optimal dozları, kullanım süreleri, organ
yetmezliklerindeki dozları, fiyatı bulunmalıdır.

Eğitim çerçevesinde yöreye özgül infeksiyon has-
talıklarının tedavi prensipleri yerleştirilmelidir. Kli-
nikiçi, kurumiçi küçük grup toplantıları, bölge ve ül-
ke genelinde büyük konferans ve simpozyum top-
lantıları yapılmalıdır.

Türkiye’de yayınlanan bazı yazılarda da benzer
görüşler yer almıştır. Hatta bazı yazılarda Kunin
(1993) ve Swartz (1994) kurallarına olduğu gibi yer
verilmiştir. CDC (Center for Disease Control), ASM
(American Society for Microbiology) çalışmaları ak-
tarılmıştır. Bazı küçük kapsamlı yerel çalışmalara da
yer verilmiştir.[11,-13]. Türkiye’de geniş kapsamlı bir
“antibiyotik kullanım politikasının saptanması”na
dair bir araştırmaya rastlayamadık. Kendi gerçeğimi-
zi saptamak açısından böyle çalışmaların bir zorunlu-
luk olduğu görüşündeyim.

Antibiyotik kullanım politikasının belirlenmesin-
deki amaçlar:

1. Hastalara en uygun tedavinin uygulanması, 

2. Dirençli mikroorganizmaların dağılımının sap-
tanması, sorun mikroorganizmaların belirlenmesi,
dirençliliğin yayılmasının önlenmesi,

3. Gereksiz uygulamaların önlenmesiyle yan et-
kilerin azaltılması, toksik ajanların kullanılmasının
önlenmesi,

4. Pahalı antibiyotiklerin kullanılmasının önlen-
mesi olarak belirlenmiştir[14].

Bunu nasıl yapalım sorusunun yanıtı sorunumu-
zun tam olarak tespitinden sonra verilebilir. Hem kı-
sıtlamanın hem de eğitimin önemli olduğu gözardı
edilemez. Ne salt kısıtlamanın ne de salt eğitimin so-
runu çözeceği tartışmalıdır. Kısıtlamaya gidilmelidir
ama nedenleri ve niçinleriyle. Yani kısıtlamayla eği-
tim aynı zamanda yaşama aktarılmalıdır. Bunun için
de önce ülke çapında, sonra bölgede, sonra hasta-
nemizde mevcut durum tespit işlemi yapılmalıdır. Kı-
sıtlama, merkezi otoriteden kaynaklanmamalıdır.
Her hastane değişik formüler hazırlayabilmeli, deği-
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şik antibiyotik kategorileri oluşturabilmelidir. Kısıtla-
mayla birlikte gelecek olan eğitim de her kuruluşun
kendi özelliklerine göre belirlenmelidir.

KAYNAKLAR
1. Gökırmak F. Farmakoekonomi: Genel bakış, Editörler:

Tümbay E, İnci R, Hilmioğlu S. 3. Antimikrobik Kemo-
terapi Günleri Konferans-Simpozyum Metinleri ve Ser-
best Bildiri Özetleri Kitabı.  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Yayını No:31, 1997:45-9.

2. Verimer T. Farmakoekonomi ve ilaçların fiyatlandırılma-
sı. Adı geçen eser, s: 51-3.

3. Jones RN. The emergent needs for basic research, edu-
cation and surveillance of antimicrobial resistance. Diag-
nostic Microbiol Infect Dis 1996;25:153-61.

4. Duncan RA. Controlling use of antimicrobial agents. In-
fect Control Hos Epidemiol 1997;18:260-6.

5. Mc Govan JE. Do intensive hospital antibiotic control
programs prevent the spread of antibiotic resistance? In-
fect Control Hosp Epidemiol 1997;15:478-83.

6. Lim VK, Cheong VM, Suleiman AB. Pattern of antibi-
otic usage in hospital in Malaysia. Singapore Med J
1993;34:525-8 (Özetten).

7. Mc Elnay JC, Scott MG, Sidara JY, Kearney P. Audit of
antibiotic usage in medium-sized general hospital over an
11-year period, The impact of antibiotic policies. Pharm
World Scı 1995; 17:207-13.

8. Working Pary of the British Society for Antimicrobial
Chemotheraps: Hospital antibiotic control measures in
the UK. J Antimicrob Chemother 1994;34:21-4.

9. Lesar TS, Briceland LL. Survey of antibiotic control po-
licies in university offiliated teaching institutions. Ann
Pharmacother 1996;30:31-4.

10. Perstotnik SL, Classen DC, Evans RS, Burke JP. Imple-
menting antibiotic practice guidelines through computer-
asisted decision support: clinical and financial outcomes.
Ann Intern Med 1996;124:884-90.

11. Akalın HE, Akova M. Rasyonel antibiyotik kullanımı ve
antimikrobiyal direnç ilişkisi. Antibiyotik Bülteni
1991;1:11-8.

12. Akalın H. Antimikrobik kontrol programları, 1 numaralı
yayında, s:54-7.

13. Çalangu S. Antibiyotik kontrol komitesi. Aktüel Tıp Derg
1996;1:438-40.

14. Ayliffe GAJ, Lowbury EJL, Geddes AM, Williams JD.
Control of Hospital Infection, A Practical Handbook.
London: Chapman and Hall Medical, 1996;268-71.

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Hasan ÇOLAK

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

Meşelik/ESKİŞEHİR

Makalenin Geliş Tarihi: 02.12.1997 Kabul Tarihi: 22.12.1997

FLORA Dergisi’ne

Aboneliğinizi Yenilediniz mi?

1997 y›l›nda dergimize abone olan okuyucular›m›za 
abone bedeli 3.500.000 TL yerine 2.500.000 TL.

Lütfen aboneliğinizi yenileyiniz!...

Aboneliğinizi yenileyebilmek için Bilimsel Tıp Yayınevi’nin 106310 nolu posta çeki

hesabına 3.500.000 TL yatırıp aboneliğinizi yenilemek istediğinizi belirten kısa bir not ile

birlikte posta çeki dekontunun fotokopisini P.K. 99 Cebeci - ANKARA adresine gönder-

meniz yeterlidir. İlginiz için teşekkür eder, saygılar sunarız.


