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bulunmuﬂtur. Profilaktik antibiyotik baﬂlanan 30 hastan›n 26’s› cerrahi bilimlerde yatmaktayd› ve 23’üne
(%88.5) uygunsuz antibiyotik verilmekteydi. Asistan
doktorlar›n önerdi¤i 33 ilaçtan 17’si (%51.5), baﬂasistan-
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ÖZET
Ülkemizde oldukça fazla tüketilen antimikrobiyal ilaçlar›n kullan›m›nda pek çok sorun yaﬂanmaktad›r. Bu çal›ﬂma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yatan hastalarda antimikrobiyal ilaçlar›n kullan›m uygunlu¤unu araﬂt›rmak amac›yla planlanan kesitsel bir çal›ﬂmad›r.

lar›n önerdi¤i 14 ilaçtan 3’ü (%21.4) ve ö¤retim üyelerinin önerdi¤i 46 ilaçtan 11’i (%23.9) uygunsuz olarak bulunmuﬂtur.
Sonuçlar›m›z, yatan hastalarda kullan›lan antibiyotiklerin
üçte birinin uygunsuz oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu uygunsuzluk önemli ölçüde cerrahi profilaksiden kaynaklanmaktad›r. Antibiyotik kontrol komiteleri kurularak, bir antibiyotik kullan›m politikas› belirlenmeli ve denetimi sa¤lanmal›d›r. Bu komiteler rasyonel antibiyotik kullan›m› ile
ilgili protokollerin ve hastane ilaç listelerinin haz›rlanmas› ve sürekli e¤itimin sa¤lanmas›ndan sorumlu olmal›-

17-24 Temmuz 1995 tarihleri aras›nda, Akdeniz Üniver-

d›rlar.

sitesi Hastanesi’nde yatan ve antimikrobiyal ilaç kullanan 93 hastaya ait veriler, hemﬂire gözlem ka¤›tlar› ve

Anahtar Kelimeler: Uygunsuz Antibiyotik Kullan›m›.

hasta dosyalar› incelenerek ve servis sorumlusu hekim
ile görüﬂülerek toplanm›ﬂt›r. Uygunsuz kullan›m için de¤erlendirme infeksiyon hastal›klar› uzman› bir hekim taraf›ndan standart kriterler kullan›larak yap›lm›ﬂt›r.
Kullan›lan antibiyotiklerin 23’ü (%24.7) tamamen uygun,
39’u (%42.0) muhtemelen uygun, 31’i (%33.3) uygunsuz olarak saptanm›ﬂt›r. Uygunsuz kullan›lan 31 antibiyoti¤in 13’ü (%41.9) “yanl›ﬂ ilaç seçimi”ne, 9’u (%29.0)
“gereksiz ilaç kullan›m›”na girmektedir. Di¤erleri ise “süresi uygunsuz”, “dozu uygunsuz” veya “birinci seçenek
d›ﬂ›nda ilaç kullan›m›” olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Dahili bilimlerde uygunsuzluk %9, cerrahi bilimlerde ise %47.4
olarak bulunmuﬂtur. Profilaktik antibiyotiklerin %80.0’i,
empirik tedavi olarak baﬂlananlar›n %8’i, kültür-antibiyograma göre baﬂlananlar›n %16.0’s› uygunsuz olarak
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SUMMARY
Systemic Antimicrobial Use in Akdeniz University Hospital
Many problems arise from the misuse of antimicrobial
agents which are consumed excessively in our country.
The objective of our study was to determine whether
the utilization of antimicrobials in Akdeniz University
Hospital is appropriate or not. The study was cross-sectional and was carried out on 93 hospitalized patients
which were prescribed antimicrobials between 17-24
July 1995. Data were collected by evaluating the patient’s chart and nursing registrations as well as by interviewing each patient’s clinician. An infectious disease
consultant assessed the appropriateness of antimicrobial treatment using standard criteria. The use of anti-
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microbials was “appropriate” in 23 (24.7%) patients,
“probably appropriate” in 39 (42%) patients and “inappropriate” in 31 (33.3%) patients. Among 31 inappropriate usages 13 (41.9%) were categorized as “incorrect
choice of antimicrobial” and nine (29%) as “no indication for antimicrobial usage”. The other categories included “excessive lenghth of treatment”, “improper dosage or dosage interval” and “recommendation of a more
effective drug”. The prevalence of inappropriate usage
was 9% in internal medicine services, 47.4% in surgical
units. Inappropriate usage was found to be 80% in
prophylactic administration while it was 8% in empirical
treatment and 16% in culture-proven infections. Twenty
six of 30 patients were receiving surgical prophylaxis
and 23 (88.5%) were categorized as inappropriate. Resident clinicians perscribed 17 (51.5%) inappropriate
usage of 33 while three (21.4%) of 14 prescribed by fellows and 11 (23.9%) of 49 by consultants. Our results
showed that one third of antimicrobial drugs prescribed
in our hospital was inappropriate and it was in large part
due to misuse of antimicrobials in surgical prophylaxis.
We concluded that independent antibiotic control committees or subcommittees in infection control committees should be established for rational antibiotic usage in
hospitals and they should be responsible for developing
guidelines for hospital formulary and postgraduate education programs.

kesitsel nitelikte bir araﬂt›rmad›r. Araﬂt›rma süresince hastanede yatan ve antimikrobiyal ilaç
kullanan 93 hastan›n tamam›, örnekleme yap›lmaks›z›n araﬂt›rma kapsam›na al›nm›ﬂt›r.

Key Words: ‹nappropiate Antimicrobial Usage.

b. Daha az pahal› veya daha az toksik ilaç
önerilebilirdi,

# XIII. Ankem Kongresi'nde yaz›l› bildiri olarak sunulmuﬂtur.

Veri toplamada hemﬂire gözlem ka¤›tlar›,
hasta dosyalar› ve servis sorumlusu hekim ile
görüﬂülerek doldurulan bir anket formu kullan›lm›ﬂt›r. Önce hemﬂire gözlem ka¤›tlar›ndan antibiyotik kullanan hastalar ve ilac›n ad›, dozu, intervali kaydedilmiﬂtir. Daha sonra hasta dosyalar› ve servis sorumlusu asistan doktor yard›m›yla
anketin di¤er bölümleri tamamlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma bir hafta sürmüﬂ ve her bölüme bir
kez gidilmiﬂtir. Uygunsuz kullan›m için de¤erlendirme infeksiyon hastal›klar› uzman› bir hekim
taraf›ndan standart kriterler kullan›larak yap›lm›ﬂt›r (8-10). Bu kriterler kullan›larak sonuçlar
aﬂa¤›da verilen ﬂekilde grupland›r›lm›ﬂt›r:
1. Uygun
a. Tamamen uygun,
b. Muhtemelen uygun, laboratuvar deste¤i
eksik.
2. Uygun De¤il
a. Rezerv ilaç,

c. Dozaj veya interval uygunsuz,
d. Tedavi süresi uygunsuz,
e. Antibiyotik kullan›m› gereksiz,

G‹R‹ﬁ
Günümüzde oldukça yayg›n olan antibiyotik
kullan›m›, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar›n en önemlisi uygunsuz
kullan›m nedeniyle ortaya ç›kan direnç geliﬂimidir (1,2). Bu durum hastan›n tedavi edilememesinin yan›s›ra maliyet art›ﬂ› nedeniyle büyük
ekonomik kay›plara da neden olmaktad›r (3-5).
Antibiyotik kullan›m›ndaki bu sorunlar son
y›llarda özellikle hastanelerde yatan hastalardaki antibiyotik kullan›m› üzerine tart›ﬂmalar› da
yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r (6,7).
Bu çal›ﬂma, hastanemizde yatan hastalarda
antibiyotik kullan›m›n›n uygun olup olmad›¤›n›
ortaya koymak amac›yla planlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂma 17-24 Temmuz 1995 tarihleri aras›nda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yap›lm›ﬂ
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f. Yanl›ﬂ antibiyotik önerilmiﬂ.
Veriler, Epi Info Versiyon 5 paket program›nda analiz edilmiﬂtir. Analizlerde ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r ve yan›lg› düzeyi 0.05 seçilmiﬂtir.
BULGULAR
Çal›ﬂmaya kat›lan 93 olgunun 34’ü (%36.6) dahili bilimler, 59’u (%63.4) cerrahi bilimler servislerinde yatmaktad›r. Çal›ﬂmaya kat›lan hastalarda kullan›lan antimikrobiyal ilaçlar›n 30’u (%32.2)
profilaktik amaçla baﬂlanm›ﬂt›r. Tedavi amac›yla
baﬂlanan hastalar›n 38’i (%40.9) empirik tedavi,
25’i (%26.9) kültür-antibiyograma göre tedavi almaktad›rlar.
Kullan›lan antibiyotiklerin 62’sinin (%66.7)
antibiyotik kullan›m› uygun, 31’inin (%33.3) ise
kullan›m› uygunsuz olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Çal›ﬂmaya kat›lan hastalar›n 9’unda (%9.7) antibiyotik kullan›m› gereksizken, 13’ünde (%14.0)
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yanl›ﬂ antibiyotik seçimi, 4’ünde (%4.3) kullan›m
süresinin uygunsuz olmas›, 3’ünde (%3.2) dozun
uygunsuz olmas› ve 2’sinde (%2.2) rezerv ilaç olmas› nedeniyle uygunsuz kullan›m saptanm›ﬂt›r.
Tablo 1’de antibiyotik kullan›m›n›n uygunsuzlu¤unu etkileyen faktörler gösterilmiﬂtir. Genel olarak antibiyotik kullan›m uygunsuzlu¤unun
cerrahi bilimlerde dahili bilimlerden daha fazla
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Dahili bilimlerde yatan 34
hastan›n üçünde (%8.8) uygunsuz antibiyotik kullan›m› saptanmas›na karﬂ›n, cerrahi bilimlerde
yatan 59 hastan›n 28’inde (%47.4) uygunsuz kullan›m saptanm›ﬂt›r. Sonuçlar›m›z, profilaktik
amaçla kullan›lan antibiyotiklerin daha fazla uygunsuz olarak kullan›ld›¤›n› göstermiﬂtir. Profilaksi amac›yla baﬂlanan 30 antibiyoti¤in 24’ünün
(%80.0), empirik tedavi için baﬂlanan 38 antibiyoti¤in 3’ünün (%7.9) ve kültür-antibiyograma
göre baﬂlanan 25 antibiyoti¤in 4’ünün (%16.0) uygunsuz oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu dört antibiyoti¤in biri rezerv ilaç, biri uygunsuz dozaj veya interval, ikisi ise yanl›ﬂ antibiyotik önerilmesi ﬂeklinde da¤›lmaktad›r. Asistan doktorlar›n önerdi¤i
antibiyotiklerin, baﬂasistan ve ö¤retim üyelerine
göre daha uygunsuz oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Asistan doktorlar›n önerdi¤i 33 antibiyotikten 17’si
(%51.5), baﬂasistanlar›n (uzman) önerdi¤i 14 antibiyotikten 3’ü (%21.4) ve ö¤retim üyelerinin
önerdi¤i 46 antibiyotikten 11’i (%23.9) uygunsuz
olarak de¤erlendirilmiﬂtir (Tablo 1).
Baﬂlama ﬂekline göre en uygunsuz bulunan
profilaksi amac›yla antibiyotik kullan›m› bölümlere göre incelendi¤inde, bu durumun cerrahi

bilimlerden kaynakland›¤› görülmektedir. Profilaksi amac›yla antibiyotik baﬂlanan 30 hastan›n
26’s› cerrahi bilimlerde yatmaktad›r ve 23’ü
(%88.5) uygunsuz kullan›m olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Dahili bilimlerde ise profilaksi için verilen dört antibiyoti¤in sadece biri uygunsuz kullan›m olarak saptanm›ﬂt›r.
TARTIﬁMA
Ülkemizde antimikrobiyal ilaçlar, tüm ilaçlar›n %22.4’ü ile en çok tüketilen ilaç grubu olma
özelli¤i göstermektedir (11). Tüm dünyada antimikrobiyal ilaçlar olmas› gerekenden fazla kullan›lmaktad›r (8). Bunun nedenlerinin baﬂ›nda e¤itim sorunlar› gelmektedir. Di¤er bir neden ise,
antimikrobiyal ilaçlar›n tüm dünyada büyük bir
pazar oluﬂturmas› gerçe¤idir (12). Bu durum antibiyotiklerin uygunsuz kullan›m›nda altta yatan
nedenlerden biri olarak gözönüne al›nmal›d›r.
Antibiyotik kullan›m›n›n uygunlu¤u ile ilgili
araﬂt›rmalar›n daha çok 1970’li y›llarda baﬂlad›¤›
ve 1980’li y›llarda yo¤unlu¤unun azald›¤› gözlenmektedir (13-16). Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD) baﬂta olmak üzere geliﬂmiﬂ ülkelerde, antibiyotik kullan›m› ile ilgili sorunlar›n saptanmas›n›n ard›ndan, kullan›m›n rasyonel hale getirilebilmesi için en etkili yöntem olan “infeksiyon
kontrol komiteleri” hayata geçirilmiﬂtir.
Ülkemizde ise gerek yatan hastalarda, gerekse ayaktan tedavi verilenlerde, antibiyotiklerin
kullan›m›nda oldukça ciddi sorunlar yaﬂanmaktad›r. Bu yüzden rasyonel antibiyotik kullan›m›
yönünde politikalar›n belirlenmesi ile ilgili çal›ﬂmalar yo¤unluk kazanm›ﬂt›r (17).

Tablo 1. Antibiyotik Kullan›m›n›n Uygunsuzlu¤unu Etkileyen Baz› Durumlar.

Yatt›¤› servis

Baﬂlanma ﬂekli

Öneren kiﬂi

Hasta

Uygun de¤il

say›s›

(%)

Dahili bilimler

34

8.8

Cerrahi bilimler

59

47.5

Profilaksi*

30

80.0

Empirik tedavi

38

7.9

Kültür-Antibiyogram

25

16.0

Asistan doktor*

33

51.5

Uzman doktor

14

21.4

Ö¤retim üyesi

46

23.9

x2

p

14.5

0.0001

43.8

0.0000

7.64

0.02

* Fark› yaratan sat›r
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Genel olarak hastanede yatan hastalar›n %
20-30’unda antimikrobiyal bir ajan kullan›lmaktad›r (13,14,17,18). Cerrahi servislerde yatan hastalar›n ise yaklaﬂ›k yar›s›nda (%45) antibiyotik
kullan›lmaktad›r (15). Araﬂt›rmam›zda antibiyotik kullanan hastalar›n %63’ünü cerrahi servislerde yatan hastalar oluﬂturmaktad›r. Antibiyotik
kullan›m› prevalans›n› belirlemek araﬂt›rman›n
amaçlar›ndan biri olmad›¤› için, cerrahi servislerdeki hastalar›n daha fazla antibiyotik ilaç kulland›¤› gibi bir sonuç ç›karmam›z sözkonusu de¤ildir. Antibiyotik kullan›m prevalans›n›n araﬂt›r›lmamas› bu araﬂt›rma için bir eksiklik olarak kabul edilebilir.
ABD’nin çeﬂitli hastanelerinde yap›lan bir
çok çal›ﬂmada uygunsuz antibiyotik kullan›m›
s›kl›¤› %25-66 olarak bulunmuﬂtur (8). Araﬂt›rmam›zda buldu¤umuz uygunsuz kullan›m s›kl›¤›
olan %33.3 ABD’deki rakamlara benzerdir. Ancak
hastanemizin yatak kapasitesinin s›n›rl› olmas›
ve araﬂt›rman›n kesitsel nitelikte olmas› nedeniyle, inceledi¤imiz hasta say›s› az olmuﬂtur. Bu
yüzden buldu¤umuz s›kl›k daha geniﬂ örnek büyüklü¤ü olan araﬂt›rmalarla desteklenmelidir.
Araﬂt›rmada cerrahi bilimlerde kullan›lan antibiyotiklerin yaklaﬂ›k yar›s›n›n (%47.4) uygun olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Bunun cerrahi profilakside
kullan›m›n uygunsuz olmas›ndan kaynakland›¤›
görülmüﬂtür. Birçok araﬂt›rmada, yatan hastalardaki antibiyotik kullan›m›nda uygunsuzlu¤un
cerrahi profilaksiden kaynakland›¤› belirtilmektedir (13-15). Cerrahi profilaksideki uygunsuz
kullan›m›n genellikle ilac›n uzun süre verilmesi
nedeniyle oldu¤u bildirilmiﬂtir (16,17). Hastanede yat›ﬂ süresinin uzamas› halinde profilaksi süresinin uzad›¤› bilinmektedir (13). Hastaneden
ç›kt›ktan sonra profilaksi amac›yla oral olarak antibiyotik kullan›m›n›n önerilmesi durumuna oldukça s›k rastlanmaktad›r (17). Bizim çal›ﬂmam›zda da benzer faktörler rol oynam›ﬂ olabilir.
Hastanelerde yatan hastalarda antibiyotik
kullan›m› servis sorumlusu asistan doktorlar,
baﬂasistanlar veya ö¤retim üyeleri taraf›ndan
önerilmektedir. Literatürde antibiyoti¤i öneren
hekime göre kullan›m›n uygunlu¤unu araﬂt›ran
çal›ﬂmalara rastlanmam›ﬂt›r. Sonuçlar›m›z antibiyotik kullan›m› konusunda asistan doktorlar›n,
uzman veya ö¤retim üyelerinden daha yetersiz
oldu¤unu göstermektedir.
Antibiyotiklerin uygunsuzluk nedenlerine
bakt›¤›m›zda ise, yanl›ﬂ antibiyotik seçiminin en
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s›k rastlanan neden oldu¤u görülmektedir. Bu
durum gerek t›p fakültelerindeki e¤itimin yetersizli¤i, gerekse mezuniyet sonras› e¤itimin yetersizli¤inden kaynaklanmaktad›r ve uzmanl›k
e¤itiminin birçok sorunundan sadece biri olarak
bizim araﬂt›rmam›zda da kendini göstermiﬂtir.
Ayr›ca antibiyotik ilaç pazar›n›n oldukça büyük
oldu¤u ülkemizde, hekimin temel bilgi kayna¤›n›n ilaç temsilcileri oldu¤u bilinmektedir (19).
Antibiyotiklerin gerek yatan hastalarda, gerekse ayaktan tedavi verilenlerde yanl›ﬂ kullan›mlar› ülkemiz için ciddi bir sorundur. Bu konu
üzerine yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar giderek artmakla beraber, sorunun boyutlar›n› ortaya koymam›z için
yeterli de¤ildir. Bu nedenle sorunun boyutlar›n›
belirleyecek, yan› s›ra uygunsuzlu¤un nedenlerini net olarak ortaya koyacak araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r. Ayr›ca uygunsuz kullan›m›n en önemli
nedeni olan cerrahi profilaksi ile ilgili analitik çal›ﬂmalar yap›lmas›na gereksinim vard›r. Bütün
bunlara ek olarak rasyonel olmayan antibiyotik
kullan›m›n›n maliyeti saptanmal›, rasyonel antibiyotik kullan›m maliyeti ile ilgili karﬂ›laﬂt›rmal›
çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
Hastanelerde “infeksiyon kontrol komiteleri”nin aktif hale getirilmesi hem bu konudaki
araﬂt›rmalar›n yap›lmas›nda, hem de sorunun
çözülmesinde bir ön koﬂul olarak görünmektedir.
Antibiyotiklerin uygun ﬂekilde kullan›m›n›
sa¤layacak yöntemlerin baﬂ›nda e¤itim programlar› gelmektedir. Di¤er bir yöntem, kültür-antibiyograma göre ilaç kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
olmal›d›r. Antibiyotik kullan›m›n› düzenlemek
için yaz›l› bir protokol oluﬂturulmas› da uygunsuz kullan›m› azaltabilecek yöntemlerden biridir. ‹nfeksiyon hastal›klar› konsültanlar›n›n önerileri, gerek daha uygun bir yaklaﬂ›m, gerekse
hastane ekolojisini de¤iﬂtirebilecek ajanlar›n
kullan›m›n› önlemede oldukça yararl› olacakt›r.
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