
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI



Akılcı Antibiyotik Kullanımı

• Akılcı olmayan ilaç kullanımının en önemli örneklerinden birisi de gereksiz
yere antibiyotik kullanımıdır.

• Enfeksiyon hastalıkları; bakteriler ve bakteri dışındaki pek çok
mikroorganizma (virüsler, mantarlar vb.) tarafından oluşur.



Akılcı Antibiyotik Kullanımı

• Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanma eğilimi
yaygındır.

• Ancak antibiyotikler sadece bakterilere karşı etkilidir. Virüslere etkili
değildir.

• Antibiyotikler, diğer etkenlerle oluşan enfeksiyonlarda işe yaramadıkları
gibi gereksiz antibiyotik alımı antibiyotik direncine neden olabilir.gibi gereksiz antibiyotik alımı antibiyotik direncine neden olabilir.



Antibiyotik Direnci

• Antibiyotik direnci, bir bakterinin antibiyotiklerin etkilerine karşı durabilme
yeteneğidir.

• Antibiyotiğe dirençli bakteriler, herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen
üreyebilir ve hastalığa neden olabilir.

• Antibiyotiklerin yanlış nedenlerle veya doğru olmayan biçimde
kullanılması, bakterilerin sonraki tedavilere karşı direnç göstermesinekullanılması, bakterilerin sonraki tedavilere karşı direnç göstermesine
neden olabilir.



Antibiyotik Direnci

• Antibiyotik direnci, ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek antibiyotik
seçeneğinin kalmamasına neden olabilir.

• Bu durum, yalnızca antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi
açısından değil, sonradan dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes
için tehlike oluşturmaktadır.



Etkili Antibiyotikler Olmazsa…

• Yoğun bakım, organ nakli, kanser kemoterapisi, yeni doğan bebeklerin
bakımı veya protez ameliyatı gibi yaygın cerrahi işlemlerin uygulanmasının
mümkün olamayabileceği;

• Enfeksiyon seyrinde, hastanede kalış süresinde ve hastalığa bağlı ölüm
oranlarında artış olabileceği unutulmamalıdır.oranlarında artış olabileceği unutulmamalıdır.



Grip ve Antibiyotik

• Soğuk algınlığı ve grip çoğunlukla kendi kendine iyileşebilen, virüslerin
neden olduğu hastalıklardır. Bu durum antibiyotik kullanımını gerektirmez.
İyi bir bağışıklık sistemi bu tür hastalıkları yenebilir.

• Antibiyotik, grip ve soğuk algınlığının atlatılmasına yardımcı olmaz.
• Antibiyotik, grip ve soğuk algınlığının başkalarına geçişine engel olmaz.



Antibiyotik Nedir? Ne Değildir?

• Antibiyotiklerin doğrudan ateş düşürücü ya da öksürük kesici gibi etkileri
bulunmaz.

• Antibiyotikler, ancak bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmeleri neticesinde bu
sorunları giderebilir.

• Antibiyotikler; ateş düşürücü, öksürük ve ağrı kesici ilaçlar değildir.



Antibiyotik Nedir? Ne Değildir?

• Daha önceki bir hastalıkta kullanılan antibiyotik, tekrar benzer hastalığa
yakalanılsa bile etkili olmayabilir.



Unutma…

• Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere bağlı solunum yolu
enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı
unutulmamalıdır.

• Nezle ve grip olunduğunda çoğu zaman;
– yatak istirahati,
– yeterli ve dengeli beslenmek,– yeterli ve dengeli beslenmek,
– bol sıvı alımı yeterlidir.



Unutma…

• Her boğaz ağrısı, baş ağrısı ve geniz akıntısının, antibiyotik kullanmayı
gerektirecek bir durum olmayabileceği akılda tutulmalıdır.

• Antibiyotik gerekip gerekmediği konusunda karar verme yetkisi yalnızca
doktora aittir.



Unutma…

• Enfeksiyon etkeninin topluma yayılımını önlemek için el hijyenine önem
verilmelidir.

• Kullanılan mendil çöpe atılmalı, diğer nesnelerle ve insanlarla temas
etmeden önce eller mutlaka yıkanmalıdır.



Unutma…

• Antibiyotikle Bakterinin Savaşında Kimin Kazanacağını Belirlemek Bizim
Elimizde!

• Doğru Zamanda, Doğru Miktarda, Doğru Antibiyotik…



Tedavi Olabileceğimiz Bir Gelecek İçin Sorumluluğunun Farkında Ol, 
Antibiyotiğini Doğru Kullan! 



www.akilciilac.gov.tr 


