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Akılcı ilaç kullanımı; kişilerin hastalığına ve 
bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun
sürede, uygun dozda, uygun doz aralıklarında 
en düşük maliyetle kolayca sağlayabilmeleri 
olarak tanımlanmaktadır.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı örnekleri ise; 
ilaç kullanımında uygulama yolu, dozu, doz 
aralıkları, kullanım süresi ile ilgili özensiz 
davranılması, gereksiz ve aşırı ilaç kullanımı, 
ilaçların su yerine başka içeceklerle alınması, 
süresi geçmiş ilaçların kullanımı, gereksiz yere 
enjeksiyon, vitamin, gıda takviyesi ve bitkisel 
ürünlerin kullanımı, en önemlisi gereksiz anti-
biyotik kullanımıdır.

Hastalığa sebep olan, gözle göremediğimiz 
küçük canlılara mikrop denir. İnsanda hastalık
yapan mikroplar genel olarak bakteriler, 
virüsler, mantarlar ve parazitler sayılabilir. Her 
mikrop çeşidinde kullanılan ilaç grubu farklıdır. 
Antibiyotikler bu mikroplardan sadece 
bakteriler üzerinde etkilidir. Diğer mikrop 
etkenlerine bağlı bir hastalık geçiriyorsak 
antibiyotik kullanmak işe yaramadığı gibi 
vücudumuza boş yere ilaç yüklemiş oluruz. Bu 
nedenle her hastalıkta antibiyotik kullanılmaz!

ANTİBİYOTİK: Bakterilerin sebep olduğu 
enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bak-
terileri öldüren veya üremesini durduran 
ilaçlardır.

Doğru kullanılması durumunda hastalığın şifa 
ile düzelmesini, hastalığın şiddet ve süresinin
kısaltılmasını sağlar ve hastalıkların kronik-
leşmesini (müzminleşmesini) engeller.
Antibiyotikler yanlızca bakteriler için etkilidir.
Virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez.
Antibiyotikler ateş düşürmez, ağrıyı dindirmez. 
Hastalık kaynağı olan enfeksiyonu ortadan 
kaldırdığı için ateş düşer, ağrı geçer. Antibiyo-
tikler burun akıntısı ve öksürüğü hafifletmez, 
grip ve soğuk algınlığının başkasına geçmes-
ine engel olmaz.

O yüzden her ağrı ve ateşte hemen antibiyotiğe 
başvurmamak gerekir. Hastalık kaynağı bak-
teriler değilse ilacı boşuna almış oluruz.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ: Antibiyo-
tiklerin yanlış nedenlerle veya doğru olmayan 
biçimde, doz
ve doz aralıklarına dikkat edilmeden yada 
yetersiz sürede kullanılması bakterilerin 
sonraki ilaç tedavilerine direnç göstermesine 
neden olabilir ve bakteriler antibiyotik 
kullanılmasına rağmen üreyebilir, enfeksiyon 
yapabilir. Kısacası mikroplar bu ilacı tanır ve o 
ilaç (antibiyotik) o mikrop çeşidini öldüremez.
Bu antibiyotikler artık etkili olmaz, vücutta işe 
yaramaz.

Yanlış ve gereksiz kulllanımı, 
ilaç kullanım aralıklarına dikkat 
etmeden kullanımı, ilaç dozlarının ve
kullanım süresinde dikkatsizlik dirence 
neden olur.

Dirençli mikroplar kişiler arası bulaşma ile 
diğer insanlara da bulaşır. Kısaca direnç so-
runu sadece antibiyotikleri yanlış kullananı 
değil tüm toplumu tehdit eder. Ve bu dirençli 
mikroplar seyehatlerle ülkelerarası geçişler de 
yapabilir.
Dünya Sağlık Örgütü: Gelişen antibiyotik 
direncinin her kıtada endişe yaratmaya de-
vam ettiği, eğer kontrol altına alınamazsa 
kolaylıkla tedavi edilebilecek hastalıkların bile 
direnç nedeniyle ölümcül olabileceği, tüm 
toplumları büyük tehlikelerin beklediği konu-
sunda uyarıyor.

NE YAPMALIYIZ ?
• Antibiyotikleri (tüm ilaçları) ne zaman ve 
nasıl kullanacağı hakkında daima hekim ve
eczacı tavsiyeleri uygulanmalıdır.

• İlaçlar doğru yoldan, doğru dozda, doğru 
zaman aralıklarında ve belirtilen süre boyunca
kullanılmalıdır. Antibiyotiklerde bunlara dikkat 
edilmezse direnç gelişir.

• İlaçların doğru zamanda alınmasını hatırlatıcı 
düzenlemeler yapılmalıdır.

• Özel bir durum olmadığı müddetçe ilaçlar su 
ile alınmalıdır.

• Hekim gerekli görmediği halde hekimlere 
antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı
olunmamalıdır.

• Kişinin daha önceki bir hastalığında 
kullandığı antibiyotik tekrar benzer hastalığa
yakalansa bile etkili olmayabilir. Doktor 
muayenesi olmadan kullanılmamalıdır.

• Nezle grip gibi virüslere bağlı solunum yolu 
enfeksiyonlarında antibiyotiklerin yeri yok-
tur. Hastalığın ilerlememesi, etkenin topluma 
yayılmaması için yatak istirahati, C vitaminin-
den zengin beslenmek, mevsim sebze mey-
velerini tüketmek ve bol sıvı alımı yeterli ola-
bilir. Hemen ilaca başvurulmamalıdır.

• Kişiler arası nezle grip gibi hastalıkların 
geçişini önlemek için hijyenik önlemler 
alınmalıdır. Bir mendile hapşırdıktan veya 
öksürdükten sonra o mendil atılmalı, diğer 
nesnelerle ve insanlarla temas etmeden önce 
eller mutlaka yıkanmalıdır.

• 

Komşunuza iyi gelen ilaç size zarar verebilir.
Başkasının ilacı kullanılmamalıdır.

• İlaçlar saklama koşullarına uyularak 
saklanmalıdır. Uygun olmayan saklama 
koşullarında ilaçların kimyasal yapıları bozulur, 
etkinliğini kaybeder, istenmeyen etkiler ortaya 
çıkabilir ve zehirlenmeler oluşabilir.

• Bütün ilaçlar çocukların göremeyeceği 
ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan ve nemden 
korunarak ve ambalajında saklanmalıdır.

• Kesilmiş, açılmış ve son kullanma tarihi 
geçmiş olan ilaçlar satın alınmamalı, kesinlikle
kullanılmamalıdır.

• Gebelik, emzirme durumu, alerji, kronik 
hastalık varlığı ve başka ilaçların kullanımı gibi
özel durumları mutlaka hekiminize bildirin.
Çünkü bazı ilaçlar birbirinin etkinliğini boza-
bilir.

• Kendinizi iyi hissetseniz bile tedaviyi hekimin 
belirttiği süreden önce sonlandırmayın. Anti-
biyotikleri tüm kutu bitene dek kullanın aksi 
takdirde antibiyotik direnci gelişebilir.

Unutmayın! Dikkat etmezsek gerçekten 
ihtiyaç duyduğumuzda kullanabileceğimiz 
antibiyotiğimiz kalmayacak .

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANARAK 
ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ÇALMAYIN!
BUGÜN DUR DEMEZSEK YARIN ÇOK GEÇ 
OLABİLİR!
BİLİÇSİZCE ANTİBİYOTİK KULLANIMI 
BAKTERİLERİN ZAFERİNE YARDIM
ETMEKTİR!
İYİLEŞMEK İÇİN ANTİBİYOTİĞE DEĞİL 
HEKİMİNİZE DANIŞIN!
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