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Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin yanı sıra, ekonomik ve sosyokültürel değişiklikler, doğuşta 

beklenen yaşam süresinin uzaması ve doğum hızının azalması ile özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı 

nüfusu giderek artmaktadır. İnsan yaşam süresinin uzaması ile birlikte ortaya çıkan fizyolojik 

değişiklikler ve kronik hastalıklar birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün kronolojik yaş sınırı olarak kabul ettiği 65 yaşın üzerindeki bireylerin %90’ınında en az bir 

kronik hastalık bulunduğu bilinmektedir. Yaşlı bireylerde ortaya çıkan kronik hastalıklar ve buna bağlı 

gelişen sağlık sorunları  çoklu ilaç kullanımı olan polifarmasiyi beraberinde getirmektedir.  

 

Polifarmasi çeşitli şekillerde tanımlanmakla birlikte;  minör iki ilaç ve majör dörtten fazla ilaç kullanımı 

olarak ayrımı yapılmıştır. Ayrıca klinik olarak gerekli olan dozdan fazla ilaç kullanılması, aynı hastalık 

için iki veya daha fazla ilaç kullanımı ve aynı sınıftan iki veya daha fazla ilaç kullanımı da polifarmasi 

olarak tanımlanmaktadır.  Yaşlı grupta polifarmasiye yol açan faktörler; farklı doktorların reçete ettiği 

ilaçların birlikte kullanımı, doktorların çok sayıda ilaç reçete etmesi, nedene yönelik tedavi yerine 

semptomatik ilaç kullanımı, ilacın tedavi süresine uymadan sürekli kullanımı ve reçetesiz, doktor 

tavsiyesi dışında ilaç kullanımıdır. Polifarmasi yaşlı bireyde ; ilaçların yan etkilerinin görülme sıklığında 

artma, ilaç kullanımına ilişkin uyumda bozulma, yaşam kalitesinde azalma, ve maliyette artmaya 

yönelik olumsuz sonuçlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca ülkelerin genel sağlık giderleri 

içerisinde ilaç harcamaları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Yaşlı bireylerde kronik sağlık sorunları 

nedeni ile  reçeteli ya da reçetesiz ilaç kullanımı diğer yaş gruplarına göre oldukça fazladır.  

 

Her yıl 1,5 milyon önlenebilir ilaca bağlı yan etkinin ortaya çıktığı tahmin edilmekle birlikte,  %50’ye 

yakın bir bölümünün tedavide gerekli değişikliklerin yapılması ile önlenebilir olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle bilinen risklerin azaltılması, istenmeyen yan etkilerden kaçınılması ve 

güvenli ilaç uygulaması için Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) kavramında, ilaç kullanımına bağlı riskler dört 

ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar ilaç hataları, uygun olmayan şekilde/kaza ile maruz kalma, 

kasıtlı yanlış kullanım/ihmal, ilaca yönelik kalite kusurlarıdır.  AİK tüm sağlık profesyonellerinin  

sorumluluğu bulunmaktadır. 

Hemşire yaşlı bireye yönelik AİK’da;  yaşlının özelliklerini göz önüne alarak hareket etmeli, doz  

hesaplaması, ilaca karşı verilen yanıtı, istenmeyen ve olası yan etkileri  izlemeli, buna yönelik 

hemşirelik girişimlerini planlanma, uygulanma, değerlendirilme ve kayıt altına alması gerekmektedir. 

Sonuç olarak; Yaşlı bireyin tedaviye uyum sağlamasında önemli bir bileşen olan AİK, ilaca bağlı yan 

etkileri ve maliyeti azaltmaktadır. İlaç tedavisine başlayan hekim olmakla birlikte yaşlı bireyin özellikle  

uyum sürecinin izlemesinde hemşirenin önemli sorumlulukları bulunmaktadır.  
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