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SUMMARY
One-Day Antibiotic Usage and Its Cost in Hospitalized
Patients
This study was one-day, cross-sectional, and performed to determine the usage patterns of antibiotics and
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cost of antibiotic therapy in hospitalized patients. On the
study day each patient was visited particularly, and in
the patients who received antibiotic, data concerning

ÖZET

patient and antibiotic therapy were recorded. The cost

Bu çal›ﬂma, hastanede yatan hastalarda antibiyotik kul-

of antibiotic therapy was calculated as United States

lan›m›n› ve maliyetini hesaplamak amac›yla planlanm›ﬂ

dollars (dollars). Antibiotic usage rate in hospitalized pa-

kesitsel nitelikte tek günlük bir çal›ﬂmad›r. Çal›ﬂma gü-

tient was 37.7%. The purpose of antibiotic usage was

nünde hastanede yatmakta olan tüm hastalar tek tek zi-

for prophylaxis in 28.8% and therapeutic reasons in

yaret edilmiﬂ ve antibiyotik kullanan hastalarda, hastaya

71.2% of the patients. Antibiotic usage rate due to noso-

ve antibiyotik tedavisine ait veriler kaydedilmiﬂtir. Kulla-

comial infection was 22.8%. The most frequently used

n›lan antibiyotiklerin maliyeti Amerikan dolar› (dolar) ola-

antibiotic was ampicillin-sulbactam (16.0%). The total

rak hesaplanm›ﬂt›r. Yatan hastalarda antibiyotik kullan-

one-day cost of antibiotic therapy in hospital was 9312

ma oran› %37.7 olarak bulunmuﬂtur. Antibiyotikler has-

dollars, the average cost per patient was 18.1 dollars for

talar›n %28.8’inde profilaktik, %71.2’sinde ise tedavi

prophylaxis, 31.6 dollars for community-acquired infec-

amaçl› olarak kullan›lmaktayd›. Hastane infeksiyonu ne-

tions and 41.9 dollars for nosocomial infections.

deniyle antibiyotik kullan›m oran› %22.8 idi. En s›k kulla-
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n›lan antibiyotik ampisilin-sulbaktam (%16.0)’d›. Hastanede günlük total antibiyotik kullan›m maliyeti 9312 dolar, profilaktik kullan›m için hasta baﬂ›na ortalama maliyet 18.1 dolar, toplum kökenli infeksiyonlar›n tedavisi
için 31.6 dolar, hastane infeksiyonlar›n›n tedavisi için
41.9 dolar olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Kullan›m›, Maliyet.

G‹R‹ﬁ
Ak›lc› (rasyonel) antibiyotik kullan›m›n›n baﬂl›ca üç unsuru vard›r: Etkinlik, güvenirlik ve maliyet. Antibiyotiklerin ak›lc› olarak kullan›lmamas›;
tedavi baﬂar›s›zl›¤›, bakteriyel direnç geliﬂimi,
yan etki s›kl›¤› ve tedavi maliyetlerinde art›ﬂ gibi bir tak›m sorunlar› beraberinde getirmektedir. Antibiyotik tedavisinin maliyeti özellikle ülkemizde di¤er unsurlara göre hekimlerin üzerin45
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de daha az durdu¤u bir kavramd›r. Bir infeksiyon
hastal›¤›n›n tedavisi için etkinlik ve güvenirlik s›n›rlar› içinde olan antibiyotik seçeneklerinden,
en ucuz tedavi maliyeti olan›n› seçmek tedavi
maliyetlerini düﬂük tutmak aç›s›ndan ak›lc› bir
yaklaﬂ›md›r. Ancak burada sadece antibiyoti¤in
birim maliyetinin ucuz olmas›ndan daha çok, tedavi boyunca antibiyoti¤e harcanan para, hastal›¤a ait komplikasyon veya ilaca ait yan etki görülme olas›l›¤› ve bunlar›n maliyeti ile hastanede kal›ﬂ süresinin maliyeti gibi unsurlar›n hesaplanmas› gereklidir (1-3).
Antibiyotikler günümüzde de tüm dünyada
en çok kullan›lan ilaçlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde toplam sa¤l›k giderlerinin %35’i antibiyotiklere harcanmaktad›r (4). Ülkemizdeki ilaç pazar›n›n yaklaﬂ›k
%20’sini antibiyotikler oluﬂturmaktad›r (5). Bir
araﬂt›rmaya göre 1997 rakamlar› ile ülkemizde
2.700.000.000 dolarl›k bir antibiyotik pazar›n›n
oldu¤u ve toplam cironun en az›ndan %50’sinin
endikasyon d›ﬂ› veya etkin maliyetli tedavi kurallar›na uymama gibi nedenlerden kaynaklanan
bir ekonomik kay›p oldu¤u tahmin edilmektedir
(1). Bununla birlikte maliyet anlay›ﬂ› ülkemizde
henüz üzerinde yeterince durulmam›ﬂ bir kavramd›r.
Biz bu çal›ﬂmada, hastanemizde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda antibiyotik kullan›m oranlar›n› ve antibiyotik tedavisinin tek günlük maliyetini hesaplamay› amaçlad›k.
MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂma, 20 Mart 2002 tarihinde yap›lan
ulusal, çok merkezli bir çal›ﬂman›n bir kolu olan
ve Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde yatmakta olan hastalar› kapsayan kesitsel
nitelikte bir çal›ﬂmad›r. Belirtilen tarihte hastanede yatmakta olan tüm hastalar, yar›s› ayn› gün
di¤er yar›s› da bir sonraki gün olmak üzere bir infeksiyon hastal›klar› uzman› ve infeksiyon kontrol hemﬂiresi taraf›ndan bir kez ziyaret edilmiﬂtir. Hastalar›n kiﬂisel bilgileri, mevcut hastal›klar›na ve çal›ﬂma günündeki antibiyotik kullan›m›na ait bilgiler, hastay› izleyen doktor ile görüﬂülüp, hasta dosyas› ve hemﬂire gözlem ka¤›tlar›
incelendikten sonra bir forma kaydedilmiﬂtir.
Hastalar›n antibiyotik kullan›m maliyetleri Türk
liras› olarak hesaplanm›ﬂ ve daha sonra çal›ﬂma
gününe ait Merkez Bankas› kuru esas al›narak
Amerikan dolar› (dolar)’na çevrilmiﬂtir. Tedavinin uygunlu¤u klinik ve mikrobiyolojik verilerle
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uygunluk olarak iki kategoride incelenmiﬂtir. Uygunluk karar› verilirken; antibiyotik tedavisi için
endikasyon olup olmad›¤›, gereksiz olarak rezerv ilaç veya çok geniﬂ spektrumlu ajan›n kullan›lmas›, tedavi süresinin uygunlu¤u, gereksiz veya uygunsuz kombinasyon, doz veya tedavi aral›¤›n›n uygunlu¤u, mevcut endikasyona ve mikrobiyolojik verilere göre do¤ru ilac›n seçilip seçilmedi¤i dikkate al›nm›ﬂt›r. Ak›lc› ilaç kullan›m›n›n ilkelerinden biri olarak kabul edilen; jenerik
olarak uygun bir ilac›n daha pahal› bir ticari formunun kullan›lmas› uygunsuzluk olarak kabul
edilmemiﬂtir.
BULGULAR
Çal›ﬂma gününde hastanede toplam 827 hastan›n yatmakta oldu¤u ve bunlardan 312
(%37.7)’sinin antibiyotik kulland›¤› saptanm›ﬂt›r.
Antibiyotik alan hastalar›n hastaneye yat›ﬂ nedenleri incelendi¤inde; 34 (%10.9)’ü acil cerrahi,
109 (%34.9)’u elektif cerrahi, 159 (%51)’u medikal
tedavi amac›yla, 10 (%3.2)’u ise di¤er nedenlerle
yat›r›lm›ﬂt›.
Antibiyotikler 90 (%28.8) hastada profilaktik,
222 (%71.2) hastada ise tedavi amaçl› kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma gününde hastanede yatmakta
olan hastalar›n 71 (%8.6)’inde hastane infeksiyonu tan›s› konulmuﬂ olup, hastane infeksiyonu
nedeniyle antibiyotik kullan›m oran› %22.8
(71/312) olarak saptanm›ﬂt›r.
Toplam 312 hastada 46 farkl› türden 456 antibiyoti¤in kullan›ld›¤› belirlenmiﬂtir (Tablo 1).
Tek tek hesapland›¤›nda en s›k kullan›lan antibiyotiklerin ampisilin-sulbaktam (%16.0), seftriakson (%12.9), sefazolin (%6.4) ve ofloksasin (%6.1)
oldu¤u görülmüﬂtür. Antibiyotik uygulanan hastalar›n %62.8’i bir, %30.1’i iki, %4.8’i üç, %1.6’s›
dört (ikisi tüberküloz tedavisi, üçü tüberküloz
d›ﬂ› tedavi) ve %0.6’s› beﬂ (dört antitüberküloz
ajan + bir nonspesifik ajan) antibiyotik al›yordu.
Hastanede günlük toplam antibiyotik kullan›m maliyeti yaklaﬂ›k 9312 dolar olarak hesaplanm›ﬂ olup, bu rakam günlük toplam ilaç maliyetinin yaklaﬂ›k %33’ünü oluﬂturuyordu. Bunun
1631 dolar› (%17.5) profilaktik amaçl›, 2973 dolar› (%31.9) hastane infeksiyonlar›, 4768 dolar›
(%51.2) ise toplum kökenli infeksiyonlar için kullan›mdan kaynaklanmaktayd›. Hastane infeksiyonunda hasta baﬂ›na düﬂen günlük antibiyotik
maliyeti 41.9 dolar, toplum kökenli infeksiyonlarda 31.6 dolar, profilaktik kullan›m için ise 18.1
dolar olarak hesaplanm›ﬂt›r (Tablo 2).
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Tablo 1. Antibiyotiklerin Kullan›m Oranlar›.
Antibiyotik

Kullanan hasta say›s›*

%

SAM-AMC

86 (73 + 13)

18.9

Seftriakson-sefotaksim

65 (59 + 6)

14.3

Ofloksasin-siprofloksasin

37 (28 + 7)

8.1

Sefazolin

29

6.4

Gentamisin

27

5.9

27 (14 + 7 + 6)

5.9

Ornidazol-metronidazol

27 (17 + 10)

5.9

Meropenem-imipenem

23 (16 + 7)

5.0

Vankomisin-teikoplanin

19 (12 + 7)

4.2

Ampisilin-amoksisilin

15 (8 + 7)

3.3

Sefuroksim-sefprozil

14 (8 + 6)

3.1

Penisilin G

10

2.2

Sefoperazon-sulbaktam

8

1.8

Sefepim

8

1.8

TMP-SMZ

8

1.8

Doksisiklin

6

1.3

Klaritromisin

6

1.3

Di¤er

41

9.0

Toplam

456

100

Netilmisin-isepamisin-amikasin

* Parantez içindeki say›lar ilgili sat›rdaki her bir ilaca ait say›lard›r.
SAM: Ampisilin-sulbaktam, AMC: Amoksisilin-klavulanik asit, TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol.

Tablo 2. Antibiyotik Tedavisinin Günlük Maliyeti.
Hasta say›s›
(%)

Toplam günlük tedavi
maliyeti (%)

Hasta baﬂ›na
günlük maliyet

Profilaksi

90 (28.8)

1631 dolar (17.5)

18.1 dolar

Hastane infeksiyonu tedavisi

71 (22.8)

2973 dolar (31.9)

41.9 dolar

Toplum kökenli infeksiyon tedavisi

151 (48.4)

4768 dolar (51.2)

31.6 dolar

Toplam

312 (100)

9312 dolar (100)

-

Antibiyotik kullan›m nedeni

‹nfeksiyon türüne göre antibiyotik tedavisinin maliyeti hesapland›¤›nda; en yüksek maliyeti olan tedavinin 102 dolar ile febril nötropeni,
en düﬂük olan›n ise 7.5 dolar ile üst solunum yolu infeksiyonlar› oldu¤u görülmüﬂtür (Tablo 3).
Tedavi amaçl› antibiyotik kullanan hastalar›n
sadece 43 (%19.4)’ünde infeksiyona ait mikrobi-
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yolojik verinin oldu¤u belirlenmiﬂ olup, bu hastalar›n 32’sinde antibiyotik kullan›m› bu mikrobiyolojik verilerle uyumlu bulunmuﬂtur. Antibiyotik kullanan tüm hastalar›n 133 (%42.6)’ünde
tedavi, klinik ve/veya mikrobiyolojik verilere dayand›r›lmam›ﬂt›r. Uygunsuz tedavi alan hastalardaki toplam tedavi maliyeti 3290 dolar olarak
hesaplanm›ﬂt›r.
47
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Tablo 3. ‹nfeksiyon Türüne Göre Antibiyotik Tedavisinin Maliyeti*.
Hasta baﬂ›na ortalama
günlük tedavi maliyeti

‹nfeksiyon
Febril nötropeni

102 dolar

Kemik-eklem infeksiyonu

55.1 dolar

Bakteremi/sepsis

47.2 dolar

Deri ve yumuﬂak doku infeksiyonu

40.0 dolar

Cerrahi alan infeksiyonu

31.3 dolar

Yüksek ateﬂi olup, herhangi bir infeksiyon oda¤› saptanamayanlar

30.1 dolar

Alt solunum yolu infeksiyonu

26.0 dolar

Kateter infeksiyonu

20.0 dolar

Ürogenital sistem infeksiyonlar›

17.6 dolar

Üst solunum yolu infeksiyonu

7.5 dolar

* Bakteremi/sepsis d›ﬂ›nda birden fazla infeksiyon oda¤› olan hastalar de¤erlendirme d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.

TARTIﬁMA
Hastanemizde günlük antibiyotik kullan›m›n›n toplam maliyeti 9312 dolar olarak hesaplanm›ﬂ olup, bunun en büyük k›sm›n› (%51.2) toplum kökenli infeksiyonlar›n tedavisi oluﬂturuyordu. Ancak hasta baﬂ›na düﬂen günlük maliyet incelendi¤inde hastane infeksiyonu 41.9 dolar ile
en yüksek, profilaktik antibiyotik kullan›m› 18.1
dolar ile en düﬂük maliyete sahipti. Hastane infeksiyonu olan olgularda tedavi maliyetinin toplum kökenli infeksiyonlara göre daha yüksek olmas› beklenir. Bizim çal›ﬂmam›zda bu iki grup
aras›nda kiﬂi baﬂ›na düﬂen günlük tedavi maliyeti bak›m›ndan yaklaﬂ›k 10 dolarl›k bir fark vard›.
Bu fark›n düﬂük olmas›n›n nedeni; toplum kökenli infeksiyonlarda infeksiyon hastal›klar› konsültasyonunun daha nadiren istenmesi ve nispeten daha pahal› ajanlar›n kullan›lmas› olabilir.
Ancak bununla birlikte bizim hastane infeksiyonu olan olgulardaki günlük tedavi maliyetimiz
de düﬂük görünmektedir. Yalç›n ve arkadaﬂlar›
hastane infeksiyonunda antibiyotik maliyetlerini
araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda hasta baﬂ›na günlük
antibiyotik maliyetini yaklaﬂ›k 70 dolar olarak
hesaplam›ﬂlard›r (6). Bizim çal›ﬂmam›z hastane
infeksiyonu tedavisindeki maliyeti araﬂt›rmak
üzere planlanm›ﬂ bir çal›ﬂma olmamakla birlikte,
aradaki bu fark›n her iki hastane aras›ndaki infeksiyon ve etken profilinin farkl›l›¤›ndan kaynakland›¤›n› düﬂünmekteyiz. Tayland’da 1990 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada, bir hastane infeksiyonu olgusunun tedavisi için yap›lan antibiyotik
48

harcamalar›n›n ortalama 192.5 dolar oldu¤u hesaplanm›ﬂt›r (7). Fransa’da 1996 y›l›nda yap›lan
ulusal bir çal›ﬂmada ise hastane infeksiyonu
olan olgularda günlük antibiyotik maliyetinin
103-226 Frans›z Frank› (FF) aras›nda de¤iﬂti¤i
hesaplanm›ﬂt›r (8). Bu çal›ﬂmada en pahal› antibiyotik tedavisinin, ço¤ul dirençli bakteriyel infeksiyonu veya ventilatörle iliﬂkili pnömonisi
olan yo¤un bak›m hastalar›na uyguland›¤› bildirilmiﬂtir.
Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda hastane infeksiyonunun hastanede yat›ﬂ süresini ortalama
4-20 gün, toplam tedavi maliyetini de hasta baﬂ›na yaklaﬂ›k 442-1580 dolar artt›rd›¤› ve bunun
yaklaﬂ›k yar›s›n› da antibiyotiklerin oluﬂturdu¤u
gösterilmiﬂtir (9,10). Baﬂar›l› bir hastane infeksiyonu kontrol program›n›n hasta ve toplum için
dolayl› yararlar› d›ﬂ›nda tedavi giderlerini azaltmak için de maliyet-etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir
(9). Benzer sonuçlar yurtd›ﬂ›ndan yap›lan çal›ﬂmalarda da ortaya konmuﬂtur (11).
Çal›ﬂmam›zda, en basit ve en iyimser bir hesapla sadece benzer spektruma sahip iki antibiyoti¤in gereksiz olarak kombine uygulanmas›ndan do¤an bir günlük ek maliyet yaklaﬂ›k 300 dolar olarak hesaplanm›ﬂt›r. Baz› hastalarda antibiyotik kullan›m› ile ilgili gerekçeleri tam olarak
saptayamad›¤›m›zdan dolay› endikasyonsuz kullan›m ve gere¤inden uzun süreli ve çok geniﬂ
spektrumlu antibiyotik kullan›m›n›n getirdi¤i ek
maliyet ile, piyasada ayn› jenerik ilaçlar›n daha
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ucuz bir ticari formu varken pahal› olan›n kullan›lmas›ndan kaynaklanan ek maliyetler hesaplanmam›ﬂt›r. Tüm bu kriterler dikkate al›narak
yap›lacak olan bir hesaplaman›n, tedavi veya
profilaksi amac›yla antibiyotiklere harcanan paran›n büyük bir k›sm›n›n ekonomik aç›dan bir kay›p oldu¤unu gösterece¤ine inan›yoruz. Üstelik
bu ﬂekildeki uygunsuz kullan›mlar›n yol açt›¤›
direnç ve yan etki problemini basit birkaç matematiksel hesapla ortaya koymak ise çok zordur.
Antibiyotik tedavisinin maliyetini azaltman›n
en etkin yolu ulusal ve kurumsal bir antibiyotik
politikas›n›n oluﬂturulmas› ve bu politikan›n sürekli meslek içi e¤itimle desteklenmesidir. Sadece öneri düzeyinde kalan gevﬂek kontrol politikalar›nda önerilere uyulma oran› çok düﬂükken, daha s›k› bir denetim politikas› uygulanan
hastanelerde veya ülkelerde tedavi maliyetinde
önemli azalmalar oldu¤u bildirilmektedir
(12,13). Ertem ve arkadaﬂlar› Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
ba¤l› bir e¤itim hastanesinde, k›s›tl› antibiyotik
kullan›m›n›n antibiyotik maliyetini dolar baz›nda %53.5 oran›nda azaltt›¤›n› bildirmektedir (14).
Panama’da bir pediatri hastanesinde baz› antibiyotiklerin reçete edilebilmesi için infeksiyon
hastal›klar› konsültasyonu ve onay›n›n gerekli k›l›nmas› ile hastalar›n mortalite, komplikasyon ve
hastanede yat›ﬂ sürelerinde bir de¤iﬂiklik olmaks›z›n antibiyotik harcamalar›nda %50’ye varan bir azalma ile birlikte, antibiyotik direnç
oranlar›nda da azalma oldu¤u saptanm›ﬂt›r (15).
Ancak tek baﬂ›na k›s›tlama programlar› hekimin
reçete yazma yetkisine müdahale gibi alg›lan›p
tepki yaratabilmekte ve zaman zaman bu uygulamay› delmeye yönelik giriﬂimler olabilmektedir.
Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n, tüm ülke genelinde çok yak›n bir zamanda yeni bir yasal düzenleme ile antibiyotik reçete edilmesinde infeksiyon hastal›klar› uzmanlar›n›n rolünün artt›r›lmas›ndan sonra, bu uygulaman›n antibiyotik harcamalar›nda ne oranda azalma sa¤lad›¤›n› gösterecek çal›ﬂmalarla k›yaslamak için bir referans olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
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