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BUGÜN (1)

* Şu ana kadar 1000’den fazla hekim 
eğitici eğitimi aldı
- 200’e yakını tıp fakültesi öğretim üyesi

. Yarısı kadarı (80) farmakolog
* 2007 anketine göre 36 tıp fakültesinin 

26’sında AİK eğitimi veriliyor (%70,3)
- 21 anabilim dalında klinik farmakoloji

dersi / stajı var
. Dördüncü veya beşinci sınıfta 

BUGÜN (2)

* 7 anabilim dalında  AİK eğitici eğitimi
almış öğretim elemanı yok!

* Eğitim almış öğretim elemanları arasında
genç kuşağın oranı çok daha düşük 

300 civarında öğretim üyesinden 
80’i (%26,7) eğitim almış durumdayken 
36 anabilim dalından 26’sında (%70,3) 

eğitim veriliyor olması
bir başarı öyküsü değil midir?



BUGÜN (3)

* Eğitim veriliyor ama standardı belirsiz 
- Eğitim 4 veya 5. sınıflarda

. Bağımsız bir staj (%42,3)

. Başka bir klinik staj içinde (%23,1)
- Fiziksel altyapı farklı (öğrenci grupları)
- Eğitimin süresi farklı (3-14 gün)

Teknik ve fiziksel altyapı sorunlarına karşın 
eğitimin veriliyor olması bu başarı öyküsünün 

en takdir edilmesi gereken yanı değil midir?

ÇIKIŞ YOLU 

Bütün bu olumsuzluklar içinde 
tek çıkar yol “akılcı tedavi” ve 
“akılcı ilaç” seçimidir!



BUGÜN (4)

* ‘Genç’ bir AİK eğitimi (%69,2’si 5 yıldan yeni)
- Öğretim üyesi sayısı az (%27,3)
- AİK eğitimli eleman sayısı az (%36,4)
- Başka bir klinik staj içinde (%23,1)
- Fiziksel altyapı yetersiz (%22,7)
- Anabilim dalı olanakları yetersiz (%22,7)
- Müfredat uygun değil (%18,2)
- Eğitimde ölçme değerlendirme 

yapabilenler  (%63,6), 
geri bildirim verebilenler  (%95,5)

AKILCI İLAÇ PERSPEKTİFİ

* “Akılcı tedavi” ve “akılcı ilaç”
bilinçli bir tıbbi tercihtir; 
- Bambaşka 

. düşünsel, 

. eğitsel, 

. bilimsel  

. medikal 
bir perspektifin ve yaklaşımın 

ürünüdür.
- Özel bir çaba gerektirir!



BUGÜN (5)

* AİK eğitimi veremeyen 11 (%29,7) Ab.D. var
* Dört Ab.D. (%10,8) PDÖ yöntemleri

kullanmadan AİK eğitimi veriyor
- Dile getirilen sorunlar

. AİK eğitimli eğiticiler sayıca yetersiz

. Müfredat yetersiz
- Sorun olarak görülmeyenler

. Eğitim gereksiz

. Öğrenciler yetersiz, uygun değil

BUGÜN (6)

* Öğrenci memnuniyeti (%81,8)
* Öğrenim hedeflerine ulaşma (%81,8)
* Öğretim üyesi memnuniyeti ???

Hiçbir olumsuzluğun arkasına sığınmadan, 
emek-yoğun bir süreci göze almak; 

bu arada öğrencinin gerçek hedef kitle 
olduğunu kabul ederek çaba göstermek 

AİK eğitiminin kurumsallaşması ve çıtasının 
yükseltilmesi için bir umut kaynağı değil mi?



BUGÜN / EĞİTİM (7)

* Tedaviden çok tanı ağırlıklı
* Farmakoterapiden çok ilaç bilgisi
* Teorik eğitim / gerçek hasta
* Depolanmış eğitim / “işletim sistemi”

Klasik eğitim kurgusunda 
öğrenci memnuniyeti ve öğretim üyesi 

memnuniyeti nedir? 
Verilen tedavi hizmetinin niteliğini 

etkileyebilecek farklı eğitim model olabilir mi?

AKILCILIK 

* Akılcılık; mevcut birikimlerden yararlanarak 
bir muhakeme sürecini “sistematik şekilde”
gerçekleştirmek ve karar verme sürecinde
önem taşıyan “iç tutarlılığı” ve 

“güvenilirliği”
kanıtlanmış, 
daha önceden 
seçilmiş parametreler 
üzerinden bir karara,
bir sonuca ulaşabilmektir. 



K-İLAÇ KRİTERLERİ

* Yüzlerce ilaç
arasından  
etkinlik, 
güvenlilik, 
uygunluk ve 
maliyet 
kriterlerine 
göre seçilmiş
ilaçlardan oluşur

K-İLAÇ LİSTESİ

* Kişisel ilaç (K-ilaç) 
listesindeki 
“kişisel” sözcüğü, listenin 
hekime göre kişisel 

olduğunu,
keyfi olmadığını ifade eder 
- Kişisel ilaç seçimi ve 

K-ilaç listesi hazırlama
işlemi bir ön hazırlık 
gerektirir



PROBLEME DAYALI SÜREÇ (1)

1) Problemin tanımlanması (Doğru tanı)…
2) Kurulacak hipotez…

- Tedavi hedeflerinin belirlenmesi
- Müdahale araçlarının (ilaç) belirlenmesi 

. Etkinlik . Güvenlilik

. Uygunluk . Maliyet
3) Reçete yazma…
4) Bilgilendirme…
5) Kontrola çağırma (İzlem)…

Reçete karşılama ve 
bilgilendirme boyutuyla 
eczacı…

ECZACILIK  
FAKÜLTELERİNDE 

AKILCI İLAÇ
KULLANIMI EĞİTİMİ
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İYİ BİR TEDAVİ İÇİN (1)

1) Problemin tanımlanması…
- Doğru tanı / doğru hasta

2) Kurulacak tedavi hipotezi…
- Doğru tedavi, etkin ilaç-dışı tedavi

. Etkin dozlam, yeterli süre
3) Yazılan reçetenin karşılanması…

- Uygun ambalaj ve saklama koşulları
4) Doğru talimatlarla bilgilendirme…
5) Kontrola çağırma (İzlem / Uyunç)…

AİK’DA TEMEL KRİTERLER (1)

Doğru endikasyon

Doğru hasta

Doğru ilaç

Doğru takip

Doğru bilgilendirme



• Hastaların %11’i ilacının adını hatırladı. İlacının adını
hatırlayamayan hastaların %74’ünün reçetesi tekrardı.
•İlacının adını hatırlayan hastaların %89’u aynı zamanda ilacın 
kullanım amacını da  bildiği görüldü. 
•Hekimlerin yarısından azının hastalara reçetelediği ilacın 
etkisi hakkında bilgi verdiği görüldü. 
•Hekimlerin yalnızca %7’si hastanın anladığından emin olmak 
kullanım talimatlarını hastadan tekrar etmesini istedi. 

871-876

BUGÜN (8)

BUGÜN (9)

Ümraniye  Bölgesi’ndeki Serbest Eczanelerde 
Akılcı İlaç Kullanımı ve AK-SEP 

(Akılcı İlaç Kullanımı Sürekli Eğitim Programı)
16-17 Nisan 2002



BUGÜN (10)

* Simüle senaryo
25 yaşında bir hasta elinde ‘‘akne vulgaris”
teşhisiyle “Tetralet® kapsül DIB   S:2x1’’ yazılı
reçeteyle eczaneye girer.
İlacını alıp tam çıkarken eczacıya danışmak 
ister. Gastriti olduğunu ve ilacını süt ya da bir 
antasitle alıp alamayacağını sorar.
Dışarı çıktığında içeride verilen bilgiler ve 
reçete karşılanma süreci hakkında bir form 
doldurur.

BUGÜN (11)
* Hiçbir eczacı tedavi süresi, etkileşmeler, 

kontrendikasyonlar, olası yan etkiler ve ilaç
saklama koşulları ile ilgili açıklama 

yapmadı.
* Besin etkileşmelerine ve uyunca yönelik bilgi

%5’den düşük oranda verildi.
* Büyük çoğunluk dozdan hiç söz etmezken

yanlış bilgi verenler de oldu.
* Eczacıların %10’dan fazlası kullanım 
talimatlarına hiç değinmedi, bilgi verenlerden 
hata yapan çıkmadı.



BUGÜN (12)

* Katılan 77 eczacıdan 4’ü süt ve antasit için
hiç yorum yapmayarak hekime yönlendirdi.

* Sütle kullanılabileceğini söyleyen (değişik
kombinasyonlarda) eczacı sayısı 44

* Antasitle kullanılabileceğini söyleyen 
(değişik kombinasyonlarda) eczacı sayısı 61

* Antasit veya sütle kullanılmaması
gerektiğini

söyleyen eczacı sayısı 5Toklu H, Akıcı A, Sezen S, Çalı Ş, Oktay Ş, Keyer-Uysal M. “Dispensing habits of the community pharmacists in 
Umraniye District of Istanbul, Turkey,” The Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology 
and Therapeutics, Istanbul, 24-28 Haziran 2003, European Collaboration: Towards Drug Development and Rational 
Drug Therapy, s91, 2003.

BUGÜN / EĞİTİM (13)

* Teorik ilaç bilgisi depolaması
- Yalnızca farmakoloji eğitiminde değil! 

* Depolanmış ilaç bilgisinin sınandığı simüle
ya da gerçek hasta olmaması

(Provasız olarak hastayla karşılaşmak!)

Öğrencilerimizi problem çözme becerisiyle 
donatabilecek, memnun edebilecek, verilen 
tedavi hizmetinin niteliğini etkileyebilecek 
farklı eğitim modelinin zamanı değil mi?



BUGÜN / EĞİTİM (14)

* Öğrenci odaklı değil, hasta odaklı değil, 
İLAÇ odaklı eğitim 

Öğrencilerimiz “etkin, güvenli, uygun ve 
maliyet-etkili” ilaç konusunda yetkin ve 
donanımlı, yasal yetkilerini kullanabilen 

eczacılar olarak mı mezun oluyorlar?

BUGÜN (15)

* “Eczacılık Fakültelerindeki Farmakologlar 
İçin Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi”
- 31 Mart – 03 Nisan 2009

. TFD / Marmara Üni. Eczacılık Fakültesi



BUGÜN (16)

Üniversite Katılımcı
Marmara 3
Ankara 2
Ege 2
Hacettepe 2
İstanbul 2
Yeditepe 2
Erciyes 1
Gazi 1

Toplam  15



Şekil 1: “Akılcı İlaç Kullanımı (AIK) eğitimi” kursunu alan katılımcıların (n=15) 
ön ve son değerlendirmedeki reçete karşılama skorları

BUGÜN (17)



Şekil 2: “Akılcı İlaç Kullanımı (AIK) eğitimi” kursunu alan 
katılımcıların (n=19) ön ve son değerlendirmedeki reçete 
karşılama skorları

ÖĞRENCİLERDEN (1)

* Bu okulda ilk kez kendimi eczacı gibi 
hissettim…

* Oynamadık yaşadık; sanki, mezun olup 
hastayla gerçekten karşı karşıya kalmışız
gibi…

* Farmakolojinin gerekli olduğunu 
hep düşünürdüm ama nasıl kullanılacağını
bu derste anladım…

* Bu dersi almayanlar ne olacak?



ÖĞRENCİLERDEN (2)

* Bu okulda ilk kez yalnızca ama yalnızca
bizim eğitimimiz için bir şey yapıldığını
gördük…

* İlk kez kendimi doktor gibi hissettim…
* Artık bu işi yapabileceğime inanıyorum…
* Farmakolojiyi ve farmakologları

neden sevmediğimi, ama 
neden sevmem gerektiğini 
bu eğitimden sonra anladım…

O HALDE… (1)

* Genel anlamda fakültelerimizdeki eğitimimizi 
ama özellikle mezuniyet öncesi 
farmakoloji eğitimimizi gözden geçirme 
zamanı çoktan gelmedi mi? 

* Öğrencilerimize her zamankinden fazla 
kulak vermemiz, onların özgüvenlerini 
artırmamız gerekmiyor mu?

* Müfredatlarımızı günlük mesleki pratiğin 
gereklerini dikkate alarak yenilememiz
gerekmiyor mu?



O HALDE… (2)

* Bilginin depolanmasından öte 
kullanılabilme yöntemlerinin de aktarılması
öğrenci kalitemizi olumlu etkilemeyecek mi? 

* Öğrencilerimiz, öğrenmekten mutlu 
olacakları, keyif alacakları, 
ezberleyerek değil yaşamdaki karşılığını
anlayarak ama bir yandan da oynayarak, 
eğlenerek öğrenmeyi hak etmiyorlar mı?

O HALDE… (3)

* Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini,
sorumluluk duygularını geliştirebilecekleri 
bir eğitim modeline (PDÖ) hazır mıyız? 

* Biz farmakologlar sevilmeyi istemiyor muyuz 
yoksa hak etmiyor muyuz? 



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1)
* Farmakologların tamamına bu eğitim 

“eğitici eğitimi” formatında verilmelidir 
- Sorumluluk TFD’nindir.

* Farmakologlar AİK eğitimini fakültelerine 
taşıma konusunda çaba göstermelidir 
- TFD destek sağlayabilir.

* Hem farmakologların eğitici eğitimi, hem de 
farmakologların  fakültelerinde verecekleri 
AİK eğitimi hızla standardize edilmelidir. 

- Sorumluluk  TFD’nindir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2)

* AİK eğitimi PDÖ formatında 
tüm fakültelerin müfredatında yer almalı, 
yeni kurulan fakülteler için de 
gereken çaba gösterilmelidir .
- Sorumluluk TFD’nindir.

* Türkiye’de bulunan tüm hekim ve eczacılar
bu eğitimle temas edebilmelidir.
- TFD bilimsel destek sağlayabilir. 

. Sorumluluk Sağlık Bakanlığı, SGK, 
TTB ve TEB arasında paylaşılmalıdır.





Teşekkür ederiz…


