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Reçetelere çok fazla ilaç yazlmas,
Yanlş ilaç kullanm,
Pahal ilaçlar,
Gereksiz antibiyotik tüketimi,
Yanlş enjeksiyon kullanm
aklc ilaç kullanmnn uygulanamamasnn başlca
sebepleridir.
Bilinçsiz ilaç kullanm sorununun temeli doktorlardan
kaynaklanmaktadr. Tp fakültesinden mezun olmuş
doktorlarn çoğu uygun reçete yazmak konusunda
zorlanmaktadrlar. Eğitimler genellikle “ilaç merkezli”
verilmektedir. Ayrca eğitimler de ilaçlarn birlikte kullanm
ve yan etkilerine odaklanlmaktadr. Ancak klinik uygulamada
olmas gereken bu eğitimin ilaç baznda değil etken madde
baznda verilmelidir.
Yanlş reçete yazlmas; etkisiz ve güvensiz tedaviye,
hastalğn tekrarlamas ya da uzamasna ve bunlara ek olarak
hastann tedavi sürecinde daha yüksek harcamalar yapmasna
neden olmaktadr.
Piyasada çok fazla sayda ilaç bulunmaktadr ancak
bunlarn çoğu ayn farmakolojik etkiye sahiptir. Eşdeğer
ilaçlar özgün ilaçlarla ayn farmakolojik etkiyi gösterirler ve
hastaya ayn tedaviyi uygularlar. Özgün ilaçlar geliştirildikten
sonra bir süre patent koruma yasalar ile korunurlar ve bu süre
geçtiğinde bu ilaçlara eşdeğer ilaçlarn üretilmesine izin
verilir. Eşdeğer ilaçlar farmasötik olarak eşdeğer olmaldrlar
ve özgün ilacn biyoeşdeğeri olmaldrlar. Sağlk giderlerini
azaltmak için birçok ülkede eşdeğer ilaç kullanm uygulamas
yaplmaktadr ve bu yolla önemli tasarruflar sağlanmaktadr.
Eşdeğer ilaçlar özgün ilaçlardan ortalama olarak %20-80 daha
ucuzdur [2].
Bu çalşmann geliştirme sürecinde HL7 standartlar
kullanlmştr. HL7 standart farkl yada ayn ortamdaki sağlk
bilgi sistemlerinin birbirleri ile veri paylaşmda kullanlan
standart kurallar barndrmaktadr. Bu nedenle fakl
kaynaklardan alnacak bilgiler ve dş entegrasyonlar ile
sistemin uyumlu hale getirilmesi için HL7 kullanlmştr.
Örneklem için satş işlemleri gerçekleştirebilen bir eczane
otomasyon sistemi kullanlmştr. Sisteme yaplan dş
entegrasyon ile ilaç satş bilgileri web servisler araclğyla
ortak bir veri tabannda toplanmştr.
Veri toplama aşamasnda örneklem için 5 eczane
seçilmiştir. Eczanelerden 3’ü İzmir (Alsancak, Konak ve
Güzelyal), 1 tanesi Denizli (Acpayam) ve sonuncusu
İstanbul’da (Esenyurt) bulunmaktadr.
Eczanelerden veri toplama aşamasnda doktor tarafndan
yazlmş reçete ile yaplan ilaç satşlar göz önünde
bulundurulmuştur. İlaç bilgileri tan kodu baznda
toplanmştr. Tan kodlar Sağlk Bakanlğnn belirlemiş
olduğu hastalk tanmlamarln belirtmede kullanlan ve
Medula sisteminde reçetenin yazlmasnda seçilmesi gerekli
olan alanlar kullanlarak gruplandrma gerçekleştirilmiştir.
Test sürecinde Medulann 1.649 versiyonu kullanlmştr. Tan
kodlar reçetelerde yazan ilaçlarn tekil olarak hangi hastalk
için yazldğn tanmlar. Bu kodlar ağaç yapsnda bulunurlar
ve genelden özele doğru dallanrlar.
Toplanan veriler ile ilk aşamada en fazla görülen 5 tan
kodu saptanmştr. Tan kodlar (ağaç yapsnda) ikinci
dereceden alnmştr. En sk görülen 5 tan kodu; 04.05
(Hipertansiyon), 07.02 (Diyabet), 04.08 (Kolesterol), 04.02
(Kalp-Damar) ve 11.04 (Depresyon) olarak belirlenmiştir.
Veriler gereksinimler doğrultusunda elendiğinde örneklemde;
Alsancak/İzmir’den 183 reçete, Güzelyal/İzmir’den 1748
reçete,
Acpayam/Denizli’den
155
reçete,

Esenyurt/İstanbul’dan 1406 reçete ve Konak/İzmir’den 925
reçete olmak üzere toplam 4417 reçete bulunmaktadr.

2. İlişkili Çalşmalar
Reçeteler ve eşdeğer ilaçlar üzerine birçok araştrma yaplmş.
Orijinal ilaçlar ile eşdeğer ilaçlar üzerine yaplan bir çalşmada
eşdeğer ilaçlarn ortalama %20-80 orannda daha ucuz olduğu
saptanmştr [2]. Çalşma sonuçlarna göre Türkiye’de 20042008 yllar arasnda eşdeğer ilaç kullanlarak 3 milyar TL
kazanç sağlanmştr [2]. Aklc ilaç kullanm ile ilgili yaplan
bir çalşmada ise doktorlarn ilaç tabanl eğitim almalarndan
kaynaklanan sebeplerle yanlş reçete yazyor olmas,
problemin temel sebebi olarak belirlenmiştir[1]. Doktorlar ilaç
yerine etken madde baznda ilaç içeriğini reçetelendiriyor
olsayd, tedavide en uygun ilaç en düşük maliyetle
kullanlabiliyor olurdu. Bangladesh’te bir hastanede yaplan
reçete analizi ile de doktorlarn tamamnn ilaçlar ticari
isimleri ile yazdklar, bu nedenle düşük ve orta gelirli aileler
için ilaç tutarlarnn yüksek olduğu ortaya çkmştr. İlaçlarn
jenerik isimleri ile reçetelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir
[3]. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaplan bir başka çalşmada
ise incelenen reçetelerin tamamnda jenerik isim
tanmlamasnn kullanldğ saptanmş, örneklem üzerinden bir
reçetede ortalama 2.6 adet ilaç bulunduğu belirlenmiştir [4].
İstanbul’da aklc ilaç kullanm orann araştrmaya yönelik
yaplan bir çalşmada ise özellikle yaşllarda ve eğitim seviyesi
düşük insanlarda bilinçsiz ilaç kullanmnn çok fazla olduğu
belirlenmiştir. Hastalarn kendi tedavi sürelerine karar
verdikleri ve tedavi uygulamay yarda braktklar belirlenmiş,
insanlarn bilinçlendirilmesi gerektiği ortaya çkarlmştr [5].
Aklc ilaç kullanm ile ilgili yaplan bir başka çalşmada ise
ilaçlarn sadece diğer ilaçlarla değil besinlerle de etkileşim
gösterebileceği belirtilmiştir. İnsanlar bu etkileşmeler
konusunda bilinçlendirilmediği sürece ekonomik kayplarn ve
bilinçsiz ilaç kullanm kaynakl ölümlerin devam edeceği
ortaya konulmuştur [6]. En ucuz fiyatl eşdeğer üzerine
yaplan bir çalşmada ise 2009 – 2012 yllarnda örneklem
olarak seçilen 4 hastalk üzerinden yaplan incelemede en ucuz
fiyatl eşdeğer kullanlmas durumunda %18 orannda kazanç
sağlanacağ belirlenmiştir [7]. Türkiye’de yaplan benzer bir
çalşmada ise bu oran %41 olarak belirlenmiştir. Çalşma
sonuçlar göz önünde bulundurularak Türkiye’de ilaç fiyat
politikalarnda düzenlemeler yaplmştr [8].

3. Pilot Uygulama ve Çktlar
Bu çalşmada bir masaüstü uygulamas geliştirilmiştir. Eczane
yönetim sistemi uygulamasna yaplmş olan dş entegrasyon
ile servisler araclğyla toplanan veriler analiz edilerek
sonuçlar grafikler ile kullancya sunulmuştur.
3.1. Pilot Uygulama
Örneklem üzerinden 5 tan kodu alnmştr. Tan kodlar ikinci
seviyeden işlenmiştir. Daha yüksek seviyede bulunan tan
kodlar ikinci seviyeden alnan tan kodu tarafndan
kapsanmaktadr ancak daha detayl bilgi içermektedir. Alnan
ikinci seviyeden tan kodlar şunlardr:
•
04.05 - Hipertansiyon
•
07.02 - Diyabet
•
04.08 - Kolesterol
•
04.02 - Kalp-Damar
•
11.04 – Depresyon
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İlk analiz ilaç fiyatlar üzerine yaplmştr. Her bir tan
kodu için harcanan toplam ilaç tutar hesaplanmştr. Bunun
yannda, reçetelere ilaçlarn en düşük fiyatl eşdeğerlerinin
yazlmas durumunda ödenecek olan toplam tutar da tan kodu
baznda hesaplanmştr. Sonuçlar, minimum tutarl eşdeğer
ilaç kullanm durumunda harcamalarn önemli oranda
düşeceğini göstermektedir. Uygulamada grafiksel sonuçlar
(Şekil 1) gösterilmektedir. Uygulamada ayrca grafiklere ait
detayl açklama sayfalar bulunmaktadr.

-

-

-

04.08 (Kolesterol) için 383 tekil ilaç tutar 13 940.64
TL’dir; minimum fiyatl eşdeğer için toplam tutar
2.310,95 TL’dir. Fark 1.631,60 TL olarak
hesaplanmştr.
04.02 (Kalp-Damar) için 549 tekil ilaç tutar
18.407,56 TL’dir; minimum fiyatl eşdeğer için
toplam tutar 15.984,33 TL’dir. Fark 2.479,72 TL
olarak hesaplanmştr.
11.04 (Depresyon) için 270 tekil ilaç tutar 15.293,32
TL’dir; minimum fiyatl eşdeğer için toplam tutar
13.660,11 TL’dir. Fark 1.635,63 TL olarak
hesaplanmştr.

Analiz sonuçlarna göre her bir bölge için tan kodu
dağlm oranlar aşağdaki gibidir:
•
Alsancak/İzmir - 183 reçete
o 04.05 (Hipertansiyon) - % 45
o 07.02 (Diyabet) - % 24
o 04.08 (Kolesterol) - % 11
o 04.02 (Kalp-Damar) - % 13
o 11.04 (Depresyon) - % 7
•
Güzelyal/İzmir - 1748 reçete
o 04.05 (Hipertansiyon) - % 44
o 07.02 (Diyabet) - % 26
o 04.08 (Kolesterol) - % 9
o 04.02 (Kalp-Damar) - % 16
o 11.04 (Depresyon) - % 6
•
Konak/İzmir - 925 reçete
o 04.05 (Hipertansiyon) - % 40
o 07.02 (Diyabet) - % 31
o 04.08 (Kolesterol) - % 8
o 04.02 (Kalp-Damar) - % 11
o 11.04 (Depresyon) - % 10
•
Acpayam/Denizli - 155 reçete
o 04.05 (Hipertansiyon) - % 28
o 07.02 (Diyabet) - % 21
o 04.08 (Kolesterol) - % 25
o 04.02 (Kalp-Damar) - % 14
o 11.04 (Depresyon) - % 12
•
Esenyurt/İstanbul - 1406 reçete
o 04.05 (Hipertansiyon) - % 44
o 07.02 (Diyabet) - % 37
o 04.08 (Kolesterol) - % 7
o 04.02 (Kalp-Damar) - % 9
o 11.04 (Depresyon) - % 3

Şekil 1: Eşdeğer ilaç fiyat fark.
İkinci analiz tan kodlarnn bölgesel dağlmlar üzerine
yaplmştr. Analiz sonuçlar uygulamada pasta grafikler (Şekil
2) üzerinde gösterilmiştir. Ayrca pasta grafiğe ait detayl
açklama sayfalar bulunmaktadr.

4. Sonuçlar

Şekil 2: Bölgesel dağlm.

Analiz sonuçlarna göre, daha düşük maliyetli eşdeğer ilaçlarn
kullanlmas durumunda, hem hastalar ayn tedavi sonucunu
elde edecekler hem de kişiler ve kurumlar tarafndan yaplan
ilaç ödemeleri azalacaktr. Örneklem verilerin analiz
sonuçlarna göre analizin ülke genelinde tüm ilaçlara
uygulanmas durumunda ülke sağlk giderlerinde elde edilecek
kazancn ne kadar ciddi rakamlara ulaşacağnn görülmektedir.
Aklc ilaç kullanm ilaç kullanmnda olmas gereken kurallar
bütünü olarak tanmlanmaktadr. Bu çalşma ile “Aklc İlaç
Kullanm” kavramnda hastalarn ilaçlar topluma ve
kendilerine en düşük maliyette almalar kuralnn ne şekilde
etkilenebileceği gösterilmiştir. Doktorlarn doğru ilac
yazmasnn yannda uygun ilac yazmasnn ülke
ekonomilerine ciddi fayda sağlayacağ görülmektedir.
Çalşmamzn ileriki aşamalarnda bölgesel bazda hastalk
analizi yaplarak farkl zamanlarda yaygn olan hastalklarn

3.2. Çktlar
İlaç fiyat analizi Ocak 2015 – Mart 2015 dönemlerinde
toplanan verilere göre gerçekleştirilmiştir. Sonuçlarna göre;
04.05 (Hipertansiyon) tan koduna bağl 1881 tekil
ilaç için ödenen tutar 64.771,96 TL’dir. Eğer
minimum tutarl eşdeğer ilaç kullanlmş olsayd tutar
53.644,38 TL’ye düşecekti. Bu sonuç 11.512,91 TL
fazladan sağlk harcamas yapldğn göstermektedir.
07.02 (Diyabet) için 1334 tekil ilaç tutar 90.585,33
TL’dir; minimum fiyatl eşdeğer için toplam tutar
87.359,52 TL’dir. Fark 3.953,90 TL olarak
hesaplanmştr.
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tan koduna göre belirlenmesi ve bu önde bilgilendirmenin
yaplmas için alt yapnn oluşturulmas hedeflenmektedir.
Ayrca oluşturulacak detayl raporlar ile doktorlarn karar
verme sürecinde destek olabilecek bir sistem oluşturulacaktr.
Bu sayede daha etkin ve hzl karar verebilme olanaklar
oluşturulabilinir.
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