


Akılcı (ras-
yonel) ilaç kul-
lanımı hastanın

klinik gereksinimlerine
karşılık gelen doğru te-
daviyi, bireysel ihtiya-
cına uygun dozda, yeterli
süre için, kendisi ve yaşadığı
toplum için en düşük maliyetle
almasıdır (1).

İlaçların irrasyonel(akılcı olmayan)  kul-
lanımı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde
ciddi tıbbi ve ekonomik sorun oluşturmaktadır. Bu ne-
denle rasyonel ilaç kullanımının teşviki konusunda dünya
Sağlık Örgütü önderliğinde çalışmalar başlatılmıştır.

Akılcı ilaç kullanımında temel kriterler şunlardır:
Doğru endikasyon
Doğru ilaç
Doğru hasta
Doğru bilgilendirme
Doğru takip

Bu kriterlerden ilk üçü özellikle reçete yazılması aşa-

masında önemlidir. Doğru bilgilendirme ve
takip aşamasında ise eczacıya da önemli gö-

revler düşmektedir.
Teşhis koyulup tedavi rejimi belirlendikten

sonra hastanın temasta olduğu kişi genellikle ec-
zacıdır. Bu nedenle ilacın temininden sonra has-

tanın durumu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar
konusunda bilgilendirilmesi, hastanın tedaviye

uyuncu, ilacın doğru şekilde kullanımı ve saklanması
açısından eczacının rolü önemlidir (2).

Reçete yazma yetkisi Türkiye’de sadece hekimlere ve-
rilmiştir. Ancak reçeteler esas olarak eczacıya yönelik ya-
zılardır. Üzerinde ilacın nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi
olmakla birlikte, hastaya değil eczacıya hitaben yazılmış-
tır. Dolayısıyla ilaçları hazırlama ve/ veya hastaya verme
yetkisi de eczacılara aittir. Bu yetkinin karşılığı olarak
hastaların ilaçları uygun şekilde kullanabilmeleri için ec-
zacılar tarafından bilgilendirilmeleri gerekir. Reçetenin in-
celenmesi, varsa yanlışlıkların saptanması ve hastanın
ilaçları uygun şekilde kullanabilmeleri için bilgilendiril-
mesi eczacının görevidir. Reçetede varsa yanlışlıkları sap-
tayamamak veya yanlış ilaç vermek, hastayı
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yanlış/yetersiz bilgilendirmek görevi ihmal ve kusur su-
çunu doğurur (3).

Dolayısıyla hastaların kullandıkları ilaçlar konusunda
bilgilendirilmeleri akılcı ilaç kullanımının sağlanması için
önemlidir. Akılcı ilaç kullanımı için gerekli şartların sağ-
lanmaması hastanın tedaviden alacağı azami yararı engel-
lemek dışında, hastanın zarar görmesine de yol açabilir.
Akılcı olmayan ilaç kullanımının diğer önemli bir yönü
de, gereksiz ilaç kullanımı nedeni ile maliyet artışına
neden olması, dolayısı ile gereksiz sağlık harcamalarına
yol açmasıdır.

Akılcı ilaç kullanımı sağlık çalışanlarından oluşan bir
takım çalışmasını gerektirirken, akılcı ilaç eğitiminin 1996
yıllarından beri Türkiye’de sadece 22 tıp fakültesinde staj
veya farmakoloji eğitim programları içerisine sıkıştırılmış
olarak uygulanmaktadır. Bu eğitim tıp fakülteleri arasında
ilk kez Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulan-
maya başlamıştır. Eczacılık fakülteleri arasında ise bu eği-
timi ilk başlatan fakültemiz olmuştur. İlk kez 2008 yılında
1 saatlik seçmeli ders olarak başlayan “Akılcı İlaç Kulla-
nımı” dersi, diğer fakülteler için örnek teşkil et-
miştir.  31 Mart-03 Nisan 2009 tarihleri arasında
ise Türk Farmakoloji Derneği ile ortaklaşa
olarak ““ECZACILIK FAKÜLTELERİN-
DEKİ FARMAKOLOGLAR İÇİN
AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİCİ
EĞİTİMİ” kursu yapılmıştır (4-6).
Toplantıya 8 eczacılık fakültesin-
den 15 farmakolog katılmıştır.
Daha sonra 3-4 Temmuz 2009
tarihlerinde İstanbul Eczacı
Odası ile ortaklaşa olarak
“SERBEST ECZACILAR
İÇİN AKILCI İLAÇ KUL-
LANIMI EĞİTİMİ” yapıl-
mıştır. Bu eğitime de 19 eczacı katılmıştır (7).

2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise dekanımız Prof.
Dr. Sevim Rollas’ın büyük desteğiyle 1 saatlik teorik ders
olan“Akılcı İlaç Kullanımı” dersi, 1 saat teorik, 2 saat pra-
tik ders olacak şeklinde artırılmıştır. Ayrıca uygulama ec-
zanesindeki yaz stajının da 1 haftası bu uygulamaya
ayrılmıştır. 

Eğitim programımızda “eczacılara yönelik akılcı ilaç
kullanımı” için teorik eğitimden çok tıp fakültelerinde de
benzeri uygulanan pratiğe yönelik “görerek, yaşayarak öğ-
renme modeli” uygulanmaktadır. Öğrencilerden de ol-
dukça olumlu geri bildirimler alınmaktadır.

Bu eğitimin tüm eczacılık fakültelerinde yaygınlaştı-
rılması, yeni yetişecek eczacıların bu eğitimi alarak mezun
olması akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması açısın-
dan önem arz etmektedir.
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