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ÖZET 
 
Oral antibiyotiklerin tüm dünyada yaygın olarak kullanılması nedeniyle akılcı ilaç 
kullanımı gündeme gelmektedir. Bu nedenle, ayaktan tedavi gören hastaların eczaneden 
aldıkları bütün ilaçları doğru kullanmaları önemli olduğu gibi bu ilke oral antibiyotiklerin 
doğru kullanımı için de önemlidir. Araştırma, ayaktan tedavi gören hastaların oral 
antibiyotik ilaçlarını evde kullanırken akılcı ilaç kullanımı kapsamında doğru kullanım 
uygulamalarını belirlemek ve varsa eksikleri gidermek üzere, topluma yönelik, yazılı bir 
belge oluşturmak amacı ile betimleyici desende yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Girne 
Dr. Akçiçek Hastanesi Eczanesine gelen ve yalnız Roxin (oral antibiyotik) içeren 
yaklaĢık 720 reçete sahibi hasta oluştururken, örneklemi ise evrenin yaklaşık %35.0’ini 
oluşturan 250 reçete sahibi hasta oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından literatür 
taraması sonrasında oluşturulan anket formu ile toplanmıştır. Araştırmanın 
gerçekleştirilmesi için Girne Dr. Akçiçek Hastanesi başhekimliğinden gerekli izinler 
alınmıştır. Anket uygulanacak olan hastalardan, yazılı izin alınmıştır. Soru formunda 
hastaların sosyo-demografik özellikleri ve Roxin kullanımlarına ilişkin sorular yer almıştır. 
Veriler araştırmacı tarafından anket yolu ile toplanmış ve sonrasında gerekli 
değerlendirmeler SPSS programında yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Roxin’i 
günde 3 ve 4 tablet kullanan hastaların yaklaşık tamamı, ilacı önerildiği şekilde 
kullanmışlardır. Hastaların %75’i ilacı tabletler bitene kadar kullanmışlar ve %87.2’si en 
az bir bardak su ile ilaçlarını içmişlerdir. Hastaların %86.8’inin Roxin kullanırken alkol 
kullanmadığı, çeşitli yan etkiler yaşamalarına karşın yalnız %12.1 ’inin ilacı almayı kestiği 
belirlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak Roxin’in doğru kullanıldığı söylenebilir. Roxin’in en 
sıklıkla günde 2 tablet kullanılması önerildiği görülmüştür. Bu gruptaki her 5 hastadan 
birinin ilacı istendik aralıkta kullanmayarak her 4 hastadan birinin ilacı iyileştiğini 
düşünerek ya da unuttuğu için tedavi süresi tamamlanmadan keserek küçük bir grup da 
olsa ilacı süt gibi bir (istenmedik) sıvı ile içerek ve yine küçük bir grup da olsa Roxin’in 
beraberinde alkol kullanarak bu araştırmada belirlenen hatalı uygulamaları 
oluşturmuşlardır. Araştırma sonuçları doğrultusunda, Roxin reçetesi yazılan hastalara 
eczaneden ilaçlarını alırken dikkat etmeleri gereken bilgileri içeren bir hatırlatma notunun 
verilmesi ve bu içerikte bir hatırlatma notu hazırlanmıştır. 
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