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Ülkemizdeki antibiyotik kullanımı ile
ilgili gerçeklerin araştırılması

 Toplumda Antibiyotik Kullanımı Sıklığı ve
Hekimlerin Antibiyotik Reçetesi Yazma
Durumları ile İlişkili Etmenlerin Belirlenmesi
Araştırması

• http://www.rshm.gov.tr/images/antibiyotik-
kullanimi.pdf

• RSHMB ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı AD’nın ortak çalışması (hizmet alımı)

• GÜTF’den Doç.Dr. Mustafa İlhan çalışmanın
yürütücüsü
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AMAÇ
 Antibiyotikler toplumda kullanılan ilaçlar arasında en

başlarda yer almaktadır.
 Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde yeri

doldurulamayan antibiyotiklere karşı direnç
gelişebilmekte, bu durum ilacı etkisiz hale
getirmektedir.
 Halkın kendi kendine ve gereksiz yere antibiyotik

kullanması, antibiyotiklere direnci artırmaktadır.
 Direnç gelişmesi ile sonuçlanabilen bir diğer hatalı

davranış ise reçete edilen antibiyotiğin önerilen doz,
sıklık ve sürede kullanılmayıp, eksik kullanılmasıdır.
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AMAÇ
 Dirençli suşlarla gelişen enfeksiyonların
 tedavisi güçleşmekte,
 tanı ve tedavi giderleri artmakta,
 genellikle daha pahalı ve daha çok yan etkisi olan ilaçlara

gereksinim duyulmaktadır.
 Bu suşların bulaşı ve dirençten sorumlu genlerin

yayılması toplum sağlığını tehdit etmektedir.
 Bütün bunlara ek olarak ekonomik kayba neden

olmaktadır.
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AMAÇ
 Bu gerekçe ile RSHMB tarafından toplumda

antibiyotik kullanımı sıklığı ile ilişkili tutum ve
davranışlarının belirlenmesi yoluyla mevcut durumun
ortaya koyulması, yukarıda sıralanan olumsuz etkileri
giderebilmek için müdahale edilmesi gereken
alanların belirlenmesi için bu araştırma
gerçekleştirilmiştir.
 Ek olarak yapılacak olan etkinliklerin verimini

ölçebilmek için bu araştırmanın verileri daha sonra
yapılacak olan çalışmalarla karşılaştırmak amacıyla da
kullanılacaktır.
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Gereç ve Yöntem
 Araştırma Türkiye genelinde 8 NUTS bölgesinde

yürütülmüştür.
 Edirne, Manisa, Sakarya, Ankara, Mersin, Nevşehir,

Trabzon ve Elazığ örneklemde yer almıştır.
 Araştırma kapsamında kırsal ve kentsel dağılıma göre

4168 kişi ile yüz yüze görüşülmüştür.
 Temmuz 2010’da kurgulanan çalışma Şubat 2011’de

tamamlanmıştır.
 Anket 30 adet soru içermektedir.
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Araştırmada Kapsamında Ulaşılan Toplum ve
Hekim Sayıları, Türkiye, 2010.

Araştırma Kapsamı (n)

Araştırma

İlleri

Toplum Aile Hekimi Uzman

Hekim

Kır Kent

Ankara 520 - 10 10

Edirne 520 1 9 10Edirne 520 1 9 10

Adapazarı 520 1 9 10

Manisa 520 3 7 10

Nevşehir 519 3 7 10

Mersin 527 2 8 10

Elazığ 521 2 8 10

Trabzon 520 3 7 10

Toplam 4167 15 65 80



Bulgular: Araştırmaya Katılanların
Bazı Tanımlayıcı Özellikleri
İncelenenlerin
% 24.4’ü 30-39 yaş grubunda,
%62.1’i kadın,
%83.2’si evli,
% 40.6’sı ilkokul mezunu,
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% 40.6’sı ilkokul mezunu,



Araştırmaya Katılanların Bazı
Tanımlayıcı Özellikleri
%94.1’inin sosyal güvencesi mevcut,
%50.4’ünün aylık hane halkı geliri

501-1000 TL arasında (500 altı-2000
üstü)
%63.3’ünün herhangi bir kronik

hastalığı yok
%88,8’i kentsel bölgede yaşıyor.
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Araştırmaya Katılanların İlaç Kullanımı İle İlgili
Özellikleri, Türkiye, 2010.

Sayı Yüzde

Son Bir Yılda Kendi Kendine İlaç Kullanımı
Kullanmamış 2153 51.9

Kullanmış 1998 48.1
Son Bir Ayda Kendi Kendine İlaç Kullanımı

Kullanmamış 2571 62.0Kullanmamış 2571 62.0

Kullanmış 1577 38.0
Evde, İleride Gerekli Olur Diye Antibiyotik Bulundurma

Bulundurmuyor 3116 74.9

Bulunduruyor 1045 25.1
Doktordan Antibiyotik Yazmasını Talep Etme

Talep Etmiyor 3440 83.0

Talep Ediyor 705 17.0



Araştırmaya Katılanların İlaç Kullanımı İle İlgili
Özellikleri, Türkiye, 2010.

Sayı Yüzde

Çevredekilere Antibiyotik Tavsiyesinde Bulunma
Bulunmuyor 3863 93.3

Bulunuyor 276 6.7
Kendi Kendine, Doktor Tavsiyesi Olmadan Antibiyotik Kullanma

Kullanmıyor 3056 73.8Kullanmıyor 3056 73.8

Kullanıyor 1087 26.2
Son Bir Yıl İçerisinde Antibiyotik Kullanımı

Kullanmamış 1783 43.0

Kullanmış 2362 57.0
Son Bir Ay İçerisinde Antibiyotik Kullanımı

Kullanmamış 3126 75.4

Kullanmış 1018 24.6



Son Bir Yıl İçerisinde Herhangi Bir İlaç
Kullandığını Belirtenlerin Kullandıkları
İlaçların Dağılımı (birden fazla cevap verilmiştir)
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Son Bir Ay İçerisinde Herhangi Bir İlaç
Kullandığını Belirtenlerin Kullandıkları
İlaçların Dağılımı (18 Ekim-10 Aralık; birden fazla cevap verilmiştir)
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Son Bir Ay İçerisinde Kendi Kendine Antibiyotik
Kullanmalarına Neden Olan Şikâyetleri,

Kendi Kendine Antibiyotik Kullanma

Şikâyetleri

Sayı Yüzde*

Soğuk Algınlığı 250 51.3
Boğaz Ağrısı 178 36.5

Öksürük 90 18.5Öksürük 90 18.5

İdrar Yolu Şikâyetleri 67 13.7

Grip 54 11.1

Ateş 47 9.6

Baş Ağrısı 36 7.4

Nezle 20 4.1

İshal 7 1.4

Karın Ağrısı 5 1.0

Diğer** 171 35.1



Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Son Bir Yıl
İçerisinde Kendi Kendine Antibiyotik Kullanım
Durumları
 Yaş grupları, cinsiyet, öğrenim durumu, aylık

hane halkı toplam geliri ile doktor tavsiyesi
olmaksızın antibiyotik kullanımı arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).
Fark:
 40-49, 50-59 ve 60 yaş üzerindekilerin;
 erkeklerin;
 ortaokul ve üzerinde eğitimi olanların,
 2001 TL ve üzerinde aylık gelirli olanların

 doktor tavsiyesi olmaksızın daha fazla antibiyotik
kullanmış olmalarından kaynaklanmaktadır.
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istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).
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Doktor tavsiyesi olmadan
antibiyotik kullananların
kararlarını etkileyen faktörler

 %14.3’ü doktora gitmeye vakti olmak,
 %8.6’sı ayrıca muayene ve tetkik ücreti vermek

istememek,
 %55.2’si daha önceki benzer durumda doktorun

vermiş olduğu antibiyotiği kullanmak
 %22.0’ı bunların dışında bir sebep
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Doktor tavsiyesi olmadan
antibiyotik kullananların seçimini
etkileyen faktörler
 %56.2’si kullandığı (ya da doktordan yazmasını

istediği) antibiyotiği daha önceki benzer
durumda doktorun vermiş olduğu antibiyotikten
aldığını (ya da yazmasını istediğini),
 %9.2’si eczacıya danıştığını,
 %21.5’i önceden evde olan antibiyotiği

kullandığını/istediğini,
 %8.4’ü arkadaş/tanıdıkların önerisi ile seçtiğini,
 %4.6’sı ise diğer şekillerde seçtiğini belirtmiştir.
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Evde Bulundurulan
Antibiyotiklerin Temin Edilme
Yolları

Sayı Yüzde*

Doktora gittiği zaman yazmasını istiyor 1692 58.0Doktora gittiği zaman yazmasını istiyor 1692 58.0

Daha önceki tedaviden kalan ilaçlar 622 21.4

Eczacıya danışarak alıyor 163 5.6

Arkadaş/tanıdıkların ellerinde bulunanları alıyor 51 1.7

Arkadaş/tanıdıklardan duyduklarını alıyor 20 0.7

Diğer 787 27.0



Halkın Antibiyotik Kullanımı ile
İlgili Uygulamaları

 antibiyotiği ortalama 6.8±5.2 gün kullandıklarını,
 ortalama 8.1±12.9 gün kullanmalarının

önerildiğini belirtmişlerdir.
 %8.4’ü antibiyotik kullanma sürelerini

kendilerinin belirlediklerini belirtmişlerdir.
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Sonuç:
 Halkın antibiyotik kullanma tutum ve davranışlarında
 kendi kendine antibiyotik kullanmaya karar verme,

 bu amaçla evde bulundurma gibi fazla kullanmaya
yönelik hatalı tutumların bulunmasının yanı sıra
 eksik kullanma eğilimi de saptanmaktadır.

 Ek olarak bir önceki hastalığında kendine iyi gelen
antibiyotiği tekrar kullanma isteği, direnç olayının
bakteride değil kendi vücudunda geliştiğinin
sanıldığını, etkene ve zamana karşı değişebilecek bir
durum olduğunun bilinmediğini ortaya koymaktadır.
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Sonuç:
 Halka yönelik önlemler arasında
 reçetesiz antibiyotik alımının engellenmesi,
 reçete edildiğinde ise önerilen doz, sıklık ve süreye

uyulmasının sağlanması
 Artan ilaçların atılması gerektiğinin eğitim yoluyla

anlatılması bulunmalıdır.
 Etkinlikler uygulandıktan sonra benzeri bir araştırma

yapılarak etkinliklerin verimi de ölçülmelidir.
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