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HASTA İLAÇ UYUMUNU GELİŞTİRME 

 

Genel Çerçeve  

Beklenen yaşam süresinin artması ile tüm yaş grubundaki bireylerin sağlık sorunlarının 

bakım yönetimi önem kazanmıştır. Tedavi ve bakım sürecinin iyi yönetilememesi ile birlikte 

ortaya çıkan komplikasyonlar sağlık bakım maliyetini artırmaktadır. Hastalık yönetiminin en 

önemli bileşenlerinden biri ilaç uyumudur. İlaç uyumu, bir kişinin sağlık profesyonellerinin 

önerilerini kabul edip, davranışları ile ne ölçüde uyum sağladığını göstermesidir. İlaçlara 

uyumsuzluk optimal sağlık sonuçlarını etkileyen önemli bir sorundur. İlaç uyumsuzluğu her ay 

için en az bir kez ilacın unutulması ya da yanlış ilacın kullanılması olarak tanımlanmaktadır. 

Ayrıca uyumsuzluk, ilacı her ay en az bir kez, iki ya da üç saat geç alma olarak da ifade 

edilmektedir. İlaç uyumsuzluğu; ilaç alımına başlamama, her gün doğru sayıda almama ya da 

doğru zamanda almama ve ilacı reçete edilen süre boyunca almamayı içermektedir. Hasta ilaç 

uyumunu geliştirme çağrı konusu, ilaç uyumunun değerlendirilmesi ve hastaların ilaç 

uyumunun arttırılmasına yönelik araştırmaları kapsar.  

 

Amaç ve Hedefler 

Bu çağrı programı ile uluslararası alanda ilaç uyumunun geliştirilmesinde öncelikli 

olarak ilaç uyumunu doğru ve gerçek zamanlı belirleyen değerlendirme yöntemlerinin 

geliştirilmesi ve hastaların ilaç uyumunu artırmaya yönelik girişimlerin uygulanması ve 

etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çağrı kapsamında yer alabilecek konular 

şunlardır; 

 İlaç uyumunun değerlendirilmesinde altın standart niteliğine sahip metodolojik 

yöntemlerin geliştirilmesi   

 İlaç uyumunun değerlendirilmesinde gerçek zamanlı değerlendirmeyi sağlayan maliyet 

etkin elektronik ilaç izlem programlarının geliştirilmesi 

 Doğru ilaç uyumu değerlendirme programlamları ile hastalıkların yönetiminde 

maksimal terapötik ilaç dozuna ulaşılmasını sağlayan araştırmaların planlanması  

 İlaç uyumunun artırılmasına yönelik izlem programlarının geliştirilmesi 

 Bireyselleştirilmiş ilaç tedavi programlarının geliştirilmesi  



 Kronik hastalıklarda evde bakım hizmetlerinde hastaların ilaç uyumunu artırmaya 

yönelik hastanın çevresel ortamını ve günlük rutinin içine alan girişimleirn geliştirilmesi  

 İlaç uyumunu arrtırmaya yönelik metodolojik olarak güçlü randomize kontrollü 

araştırmaların planlanması  

 İlaç uyumsuzluğu sonucu ortaya çıkabilecek risk ve komplikasyonları değerlendiren 

hasta izlem programlarının geliştirilmesi  

 İlaç uyumunu artırmaya yönelik planlanan girişimlerin sağlık sonuçlarına (ölüm, 

hastalığın tekrar etmesi, tekrarlı yatış, yaşam kalitesi, özbakım, öz yeterlilik vb.) etkisini 

değerlendiren araştırmaların planlanması  

 


