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Ulusal ilaç güvenlili¤i izlemi sistemi ve
aile hekimlerinin rolü
National pharmacovigilance system and the role of family physicians

Özet

Summary

‹laç güvenlili¤i izlemi, ilaçlarla ilgili sorunlar›n saptanmas›, izlenmesi, de¤erlendirilmesi, ilaçlara ba¤l› olarak k›sa ve uzun dönemde ortaya ç›kmas› muhtemel advers etki/olaylar›n önlenmesi ya da
en aza indirilmesi ile u¤raﬂan multidisipliner bir çal›ﬂma alan›d›r.
Türkiye’de 2005 y›l›nda yap›lm›ﬂ olan bir dizi idari düzenleme ile
ulusal farmakovijilans sistemi iﬂlevsel hale getirilmiﬂtir. Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde faaliyet gösteren bu ulusal sistem ve aile hekimlerinin bu sisteme özellikle advers etki bildirimi konusundaki
katk›lar› bu yaz›da ele al›nm›ﬂt›r.

Pharmacovigilance is a multidisciplinary science that is defined as
“the detection, monitoring, evaluation, understanding and prevention of adverse drug reactions/events on the long term and
short term periods. The National pharmacovigilance system was
established in Turkey in 2005. This new establishment and the
management of pharmacovigilance system at the Turkish Ministry
of Health and the role of the family physicians especially, on the
adverse drug reaction reporting system are reviewed.

Anahtar sözcükler: Farmakovijilans, advers etki/olay, aile hekimi.
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edavi amaçl› kullan›lan t›bbi ürünlerin kendileri-

analizlere göre örne¤in Amerika Birleﬂik Devletleri’nde

nin de baﬂl› baﬂ›na sorunlara yol açt›¤› eski ça¤-

ölüm nedenleri aras›nda advers etki (AE)’lere ba¤l› so-

lardan beri bilinmektedir. Bu tür t›bbi ürünlerin

runlar›n 4 ile 6. s›ralarda yer ald›¤›, y›lda 1.5-2 milyon ki-

sa¤l›k sorununa daha az yol açan›n› keﬂfetmek için insa-

ﬂinin ise bu sebeplere ba¤l› olarak hastanelere baﬂvurdu-

no¤lu büyük çaba içerisinde olmas›na ra¤men, bu konu-

¤u bildirilmektedir.2 Yine ayn› ülkede yap›lm›ﬂ baﬂka ça-

da henüz tam olarak baﬂar›l› oldu¤u söylenemez. Üstelik

l›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre 1998-2005 y›llar› aras›nda

sorunun boyutu her geçen gün art›ﬂ göstermektedir. Ta-

AE’lere ba¤l› sorunlar›n 2.6 kat; ölümlerin ise 2.7 kat ar-

lidomide ba¤l› fokomeli facias›n›n yaﬂanmas›n› takiben

t›ﬂ kaydetti¤i ve sa¤l›k harcamalar› aras›nda AE’lerin te-

geçen 50 y›lda ilaç güvenlili¤i konusunda önemli ilerle-

davi maliyetinin ilk s›ralara kadar yükseldi¤i rapor edil-

meler kaydedilmiﬂtir. Ancak günümüzde ilaca ba¤l› so-

mektedir.3 Bu sorunlar›n önemli bir bölümünün “önle-

runlar›n, hatta ölümlerin, yol açan di¤er nedenler s›ra-

nebilir” oldu¤u yönündeki görüﬂler dikkate al›nd›¤›nda,

land›¤›nda bunlar aras›nda ilk s›ralara yerleﬂmiﬂ olmas›,

konunun önemi daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r.

T

bu konudaki ilerlemelerin yetersiz oldu¤unu düﬂündür-

Yukar›da verilen örneklerdekilere benzer ﬂeklide,

mektedir. Bu olumsuz tablo, ilaç güvenlili¤i konusunu,

Türkiye’de ilaca ba¤l› sorunlar›n kapsaml› ﬂekilde araﬂt›-

dünya genelinde ilgili kamuoyunda güncel tart›ﬂma ko-

r›ld›¤› çal›ﬂmalara rastlanmamakla birlikte, bu sorunun

nular› aras›na sokmuﬂtur.1 Konuyla ilgili yap›lm›ﬂ baz›

daha az olabilece¤i kanaatini uyand›racak somut deliller
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de mevcut de¤ildir. ‹laç güvenlili¤i günümüzde az geliﬂmiﬂ ve geliﬂmiﬂ tüm ülkelerin ortak sorunlar› aras›nda
an›lmaktad›r. ‹laç kullan›m›na yans›yan al›ﬂkanl›klar, kültürel, genetik ve yönetsel farkl›l›klar gibi çok say›daki
faktör, ilaca ba¤l› yaﬂanan bu sorunlar› çeﬂitli k›lmaktad›r. Bu çeﬂitlilik, bölgesel ve ulusal farkl›l›klara yol açmaktad›r. Günümüzde ilaca ba¤l› yaﬂanan bu sorunlar›n
ulusal ve evrensel olmak üzere 2 boyutu oldu¤u söylene-

T›pta Gündem

bilir. Her ülkenin, bölgenin kendine has ﬂartlar› bu sorunlar›n ortaya ç›k›ﬂ ﬂeklini, ﬂiddetini, sonuçlar›n› etkilemekte ve ulusal bir yaklaﬂ›m› gerekli k›lmaktad›r. Öte
yandan k›talar/ülkeler aras›nda ilaç üretim ve da¤›t›m sürecindeki iç içe geçmiﬂlik, h›zl› iletiﬂim ve birbirini çabuk
etkileme gibi özellikler, sorunun ç›kt›¤› yerde yerel kalmas›n› engellemekte ve tüm dünyay› h›zla etkileyebilen
krizlere sebebiyet vermektedir. Bu ﬂekildeki seyir ise, soruna uluslararas› düzeyde bir boyut katmaktad›r.1-4 Nitekim günümüzde ilaç güvenlili¤i denilince, ülkelerin kendi ulusal sistemleri ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün Uppsala ‹laç ‹zlem Merkezi (WHO-Uppsala Monitoring Centre) gibi uluslararas› sistemler akla gelmektedir.5
‹laç güvenlili¤ini kurumsal bir zeminde izlemek, de¤erlendirmek ve gerekli önlemleri almak, ortaya ç›kan
ilaca ba¤l› krizleri do¤ru ﬂekilde yönetmek için ulusal ilaç
güvenlili¤i sistemleri kurulmaktad›r. Türkiye’de ulusal
seviyede ilaç güvenlili¤i izlemi sisteminin ayr›nt›lar›, bu
konudaki güncel geliﬂmeler ve bu sisteme aile hekimlerinin katk›s› bu yaz›da ele al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

‹laç Güvenlili¤i ‹zlemi ile ilgili
Baz› Önemli Kavramlar
‹laç güvenlili¤i izlemi, dünya üzerinde konuﬂulan birçok dilde oldu¤u gibi Türkçe’de de daha çok farmakovijilans sözcü¤ü ile an›lmaktad›r. Sözcük anlam›, ilaç güvenlili¤i ile ilgili sorunlar›n saptanmas›, izlenmesi, de¤erlendirilmesi, ilaçlara ba¤l› olarak k›sa ve uzun dönemde ortaya ç›kmas› muhtemel advers etki/olaylar›n önlenmesi ya
da en aza indirilmesi ile u¤raﬂan, farmakoloji ve klinik
branﬂlar baﬂta olmak üzere, ilgi alan›nda ilac›n bulundu¤u
bütün bilim dallar›yla, endüstriyle, düzenleyici otoriteyle
ve ilgili di¤er kuruluﬂlarla yak›n iliﬂki içerisinde olan multidisipliner bir çal›ﬂma alan›d›r. Ülkemizde konu ile ilgili
2005 y›l›nda yap›lm›ﬂ olan bir dizi idari düzenleme ile son
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y›llarda daha s›k konuﬂulmaya baﬂlanan ilaç güvenlili¤i ile
ilgili temel kavramlar›n adland›r›lma ve tan›mlanmas›nda
çeﬂitli s›k›nt›lar yaﬂanmaktad›r. Bu kavram karmaﬂas›n›
azaltmak amac›yla bu yaz›da ad› geçen baz› önemli terimler için, 2005 y›l›nda ülkemizde yürürlü¤e giren ilaç güvenlili¤i ile ilgili yönetmelikteki ve k›lavuzdaki tan›mlamalar esas al›nm›ﬂt›r. Konuyla ilgili s›kça dile getirilen baz› baﬂka kavramlar›n ayr›nt›l› tan›mlar› için söz konusu
yönetmelik ve k›lavuzdan yararlan›labilir.6,7
Advers etki; bir ilac›n hastal›ktan korunma, hastal›¤›n
teﬂhis veya tedavisi ya da bir fizyolojik fonksiyonun de¤iﬂtirilmesi amac›yla kabul edilen normal dozlarda kullan›m›nda ortaya ç›kan zararl› ve genellikle amaçlanmam›ﬂ
etkisidir. ‹stenmeyen bu durumun, tedavi ile nedensel bir
iliﬂkisinin bulunmas›n›n ﬂart olmad›¤› tan›mlamaya ise
advers olay ad› verilir.
Farmakovijilans ‹rtibat Noktas›; e¤itim, araﬂt›rma
hastanelerinde ve büyük özel hastanelerde (50 yatak ve
üstü) AE’lerin bildirilmesini teﬂvik etmekten, farmakovijilans verilerini toplamaktan ve Türkiye Farmakovijilans
Merkezi’ne iletmekten, gerekti¤inde e¤itim ve bilgilendirme çal›ﬂmalar› yapmaktan sorumlu kiﬂi veya konu ile
ilgili birimdir.

Türkiye’de ‹laç Güvenlili¤i ile ilgili
Geliﬂmeler ve Aile Hekimlerinin
Sürece Katk›s›
Ülkemizde ilaç güvenlili¤i ilk kez, 1985 y›l›nda “Türk
‹laç Advers Etkilerini ‹zleme ve De¤erlendirme Merkezi”nin (TADMER) kurulmas› ile kurumsal bir yap›ya kavuﬂmuﬂtur. Ancak bu merkez, kuruluﬂunu takip eden 20
y›l boyunca yeterince iﬂlevsel olamam›ﬂt›r. 2004 y›l›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü bünyesinde “‹laç Güvenli¤i ‹zleme ve De¤erlendirme ﬁube
Müdürlü¤ü” kurulmuﬂ ve ard›ndan “Beﬂeri T›bbi Ürün
Güvenli¤inin ‹zlenmesi ve De¤erlendirmesi Hakk›nda
Yönetmelik” 30 Haziran 2005’de yürürlü¤e girmiﬂtir.6
Bunu takiben, ayn› y›l içerisinde “Beﬂeri T›bbi Ürün
Ruhsat› Sahipleri ‹çin Farmakovijilans K›lavuzu” yay›mlanm›ﬂt›r. Yeni yönetmelikle birlikte TADMER’in ad›,
“Türkiye Farmakovijilans Merkezi” (TÜFAM) olarak
de¤iﬂtirilmiﬂ ve üstlendi¤i görevler ayr›nt›l› olarak belirtilmiﬂtir. TÜFAM’›n ilaçlar›n advers etkilerinin sistematik bir ﬂekilde izlemek, bu konuda bilgi toplamak, topla-

n›n AE/olay bildirimi konusunda geçmiﬂte çekingen davrand›¤› görülmüﬂtür. Bilgi eksikli¤ine ba¤l› tereddütlerin
bu düﬂük bildirimlerin sebepleri aras›nda ilk s›ralarda
geldi¤i söylenebilir. Dolay›s›yla aile hekimlerine ve bu
branﬂ›n adaylar›na ilaç güvenlili¤ine yönelik e¤itim verilmesi, bu hizmetin ulusal boyutta daha verimli sürdürülmesine ciddi katk›lar sunabilir. Öte yandan yeni kullan›ma baﬂlanan elektronik ortamda web tabanl› AE bildirimleri bu katk›lar› daha da h›zland›rabilir.
Sonuç olarak, ilaç güvenlili¤i günümüzün en önemli
sa¤l›k sorunlar›ndan birisi olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Sorunun
önlenmesi veya oluﬂabilecek krizlerin sa¤l›kl› ﬂekilde idare edilmesinde ve uluslararas› düzeyde yeterli iﬂbirli¤inin
sa¤lanmas›nda, ulusal ilaç güvenlili¤i sistemlerine ihtiyaç
bulunmaktad›r. Türkiye’de beﬂinci y›l›na ulaﬂan TÜFAM’›n daha da iﬂlevsel hizmet sunabilmesi için bu konu
ile yak›ndan muhatap olan aile hekimleri gibi sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sisteme entegrasyonlar›n›n art›r›lmas›na çaba
sarf edilmelidir.
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nan verileri kay›t alt›na almak, de¤erlendirmek, arﬂivlemek, konunun ulusal ve uluslararas› düzeydeki muhataplar› aras›nda iletiﬂim kurmak, ilaçlar›n yol açabilece¤i
olas› zararlar› tespit etmek, önlemeye çal›ﬂmak veya en az
düzeye indirilmesine yard›mc› olmak, gerekti¤inde ilaç
güvenlili¤i araﬂt›rmalar› yap›lmas› veya yapt›r›lmas›na
yard›mc› olmak, konuyla ilgili e¤itim faaliyetini yürütmek gibi çok say›da görevi bulunmaktad›r.
Bu yönetmelik, baﬂta hekimler olmak üzere, sa¤l›k
mesle¤i mensuplar›na ilaç güvenlili¤i alan›nda önemli
sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar›n baﬂ›nda AE bildirimi gelmektedir. 2005 y›l› öncesi hastalarda
görülen AE/olaylar›n bildirimi “gönüllülük” esas›na ba¤l›yken, bu tarihten itibaren bu bildirimler “zorunlu” hale
gelmiﬂtir. Ulusal seviyede ilaç güvenlili¤i sisteminin iﬂlevsel olabilmesi için bu bildirimler hayati derecede
önem taﬂ›maktad›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, kendilerine ulaﬂan/tespit ettikleri bu AE/olaylar›, TÜFAM’a veya ilgili
ilaç firmas›na AE bildirim formu düzenleyerek iletmeleri gereklidir. AE bildirimleri ﬂayet TÜFAM’a do¤rudan
iletilecekse, formun alt›nda yaz›l› olan adrese faks veya
posta yoluyla veya varsa, çal›ﬂ›lan kurumdaki “farmakovijilans irtibat noktas›”n›n yard›m›yla da iletilebilir. May›s
2009’dan itibaren TÜFAM’a yap›lacak bu AE/olay bildirimleri ayr›ca, elekronik ortamda web tabanl› form doldurularak iletilebilecek ﬂekilde internet üzerinden de yap›labilmektedir (web adresi: http://www.iegm.gov.tr).
Aile hekimleri, hastalar›n›n kulland›klar› ilaçlar› takip
etmek ve hastalar›, ilaçlara ba¤l› sorun yaﬂad›klar›nda ilk
baﬂvurulan sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndan birisi olduklar›ndan dolay› ilaç güvenlili¤i izlemi sürecinde kilit konumdad›rlar.
Di¤er tüm branﬂlarda oldu¤u gibi ne yaz›k ki ülkemizde
aile hekimli¤i e¤itimi sürecinde de bu konuya özel e¤itim
program› uygulanmamaktad›r. Oysa sa¤l›k mensuplar›-
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