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18-24 KASIM DÜNYA ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI (2022)1 

 
18 KASIM AVRUPA ANTİBİYOTİK FARKINDALIK GÜNÜ (2022)2 

 

“Antimikrobiyal Direnci Birlikte Önleyelim”1 
 

Antimikrobiyal ilaç nedir? 
 
Antimikrobiyaller, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin içinde olduğu mikroorganizmalara bağlı oluşan 
enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır.2 

 

Antibiyotik nedir? 
 
Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır.2 
 

Antimikrobiyal direnç nedir? 
 
Antimikrobiyal direnç, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin zamanla değişmesi ve artık ilaçlara 
yanıt vermemesi ile ortaya çıkan durumdur. Bu durum, enfeksiyonların tedavisini zorlaştırarak hastalığın 
yayılmasına, ağır hastalık ve ölüm riskinin artmasına neden olur.3 Bu da, etkenlerin öldürülemediği ve 
çoğalmaya devam ettiği anlamına gelir.4 Sonuç olarak, antibiyotikler ve diğer antimikrobiyal ilaçlar etkisiz 
hale gelir ve enfeksiyonların tedavisi giderek daha zor ve imkansız bir hal alır.2 Antibiyotik direnci, 
günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biridir. Antibiyotik 
direnci doğal olarak oluşur, ancak insanların antibiyotikleri yanlış kullanması süreci hızlandırmaktadır. Bu 
da daha uzun hastanede kalış süresine, daha yüksek tıbbi maliyetlere ve artan mortaliteye yol 
açmaktadır.2 İlaca dirençli mikroorganizmalar artık yılda yaklaşık 700.000 ölüme neden olmaktadır ve 
herhangi bir önlem alınmazsa her yıl 10 milyon ölüme neden olabileceği öngörülmektedir.5 

Antimikrobiyal direnç bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilebilir mi? 

Bir sorun toplumda sık görüldüğü sık öldürdüğü, yeti kaybına ve iş gücü kaybına neden olduğu zaman 
halk sağlığı sorunu olarak kabul edilebilir. Antimikrobiyal direnç de sık görülmesi, hastalıkların tedavisini 
zorlaştırması, dolaylı bir şekilde yeti kaybına, ölümlere ve iş gücü kaybına neden olabilmesi üzerinden 
toplumlar için halk sağlığı sorunu olarak kabul edilebilir. Antimikrobiyal direnç önlendiğinde, 17 tane 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yedisinin başarısına katkı sağlanabileceği ifade 

 
1 İnternet https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2022 Erişim:31.10.2022 
2 İnternet https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance Erişim:31.10.2022 
3 İnternet https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance Erişim:31.10.2022 
4 İnternet https://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Erişim:31.10.2022 
5 İnternet https://www.who.int/news-room/detail/19-06-2019-new-multi-partner-trust-fund-launched-to-combat-
antimicrobial-resistance-globally Erişim:31.10.2022 
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edilmektedir.6 

Antimikrobiyal direnç neden ortaya çıkar?2 

✓ Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı; 
✓ Temiz suya, sanitasyona ve hijyene erişim eksikliği; 
✓ Sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrolünün yetersizliği; 
✓ Kaliteli, uygun fiyatlı ilaçlara, aşılara ve teşhise yetersiz erişim; 
✓ Farkındalığın azalması ve bilgi eksikliği 

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından 2008 yılından bu yana 18 Kasım “Avrupa 
Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak belirlenmiştir.7 İlgili Merkez tarafından 18 Kasım 2022 tarihli Avrupa 
Antibiyotik Farkındalık Günü için “Antimikrobiyal Direnci Birlikte Önleyelim” teması belirlenmiştir.8 

Antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için alınabilecek 
önlemler nelerdir?2 

✓ Antibiyotikler yalnızca hekim tarafından reçete edildiğinde kullanılmalıdır. 
✓ Antibiyotik kullanırken daima hekimin doz ve süre tavsiyelerine uyulmalıdır. 
✓ Yarım kalmış antibiyotik kutuları tekrar kullanılmamalı ya da başkalarıyla paylaşılmamalıdır. 
✓ Düzenli olarak elleri yıkayarak, yiyecekleri hijyen kurallarına dikkat ederek hazırlayarak, hastalarla 

yakın temastan kaçınarak ve aşı ile korunmanın mümkün olduğu hastalıklarda aşı yaptırılarak 
enfeksiyon hastalıklarına karşı korunma sağlanmalıdır. 

✓ Gıdalar, Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘’Güvenli Gıda İçin 5 Anahtar’’ yaklaşımıyla uyumlu olarak 
hazırlanmalıdır. (temizliğe önem verin, pişmiş ve çiğ gıdaları ayrı tutun, iyice pişirin, yiyecekleri 
doğru ısıda saklayın, temiz su ve temiz malzeme  kullanın) ve büyüme ve hastalıklardan korunma 
için antibiyotik kullanılmayan hayvanlardan üretilen gıdalar tercih edilmelidir.9 

✓ Antibiyotiklerin bilinçli kullanımı hem birey hem toplum sağlığı için büyük önem taşımaktadır. 
Hekim önerisi dışında antibiyotik kullanmamalı, reçete edildiğinde kullanım önerilerine uymalı, 
direnç gelişiminin önüne geçmeliyiz. 

 
6 İnternet https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance  
7 İnternet https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/about Erişim:31.10.2022 
8İnternet https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/european-antibiotic-awareness-day-eaad-2022 Erişim:31.10.2022 
9 İnternet chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-
beslenme-hareketli-hayat-db/Yeterli-ve-Dengeli-Beslenme/Besin-Guvenligi-ve-Hijyen/Guvenilir_gida_1.pdf 
Erişim:10.11.2022 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance
https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/about
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/european-antibiotic-awareness-day-eaad-2022
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yeterli-ve-Dengeli-Beslenme/Besin-Guvenligi-ve-Hijyen/Guvenilir_gida_1.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yeterli-ve-Dengeli-Beslenme/Besin-Guvenligi-ve-Hijyen/Guvenilir_gida_1.pdf

