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ÖZET 

İlaç uyumu tedavinin en önemli basamaklarındandır. Biz bu çalışmada göz polikliniğine başvuran hastalarda ilaç uyumunu ve uyumu etkile-
yebilecek faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. Nisan 2010-Temmuz 2010 tarihleri arasında çalışmaya dahil edilen 80 hastaya demografik 
ve sosyoekonomik özelliklerini ortaya koymak için anket uygulandı. Hastaların demografik ve sosyoekonmik özelliklerinin ilaç uyumuna 
etkisi belirlenmeye çalışıldı. Hastalarımızın 42'si kadın 38'i erkekti. Hastaların ilaç uyumu %84 olarak saptandı. İlaç uyumunu bozabilecek 
birçok faktör vardır. Hastalara gerekli bilgi verilirse, ilaçların yan etkileri anlatılıp önlemler alınırsa ilaç uyumu artabilir. 
Anahtar Kelimeler: Tedavi uyumu. Göz hastası. Medikal tedavi. 
 
Investigation of the Drug Compliance in the Ophthalmology Patients Who Applied to Outpatient Clinic and Given Prescription 
 
ABSTRACT 

Drug compliance is one of the important parameters in the treatment. In this study, we investigated the compliance of the treatment in the 
ophthalmology patients. This study included 80 patients between April and July 2010, whom a questionnaire was applied in order to deter-
mine the demographic and socioeconomic parameters. Forty-two of the patients were female, while 38 were male. Drug compliance was 
found to be 84% within all patients. There are many factors affecting the drug compliance. By educating the patients and explaining the 
adverse effects the compliance of the treatment can be increased 
Key Words: Compliance. Eye patient. Medical therapy. 

 
Kronik hastalıklardan olan hipertansiyon, diyabet, 
kanser, epilepsi ve glokomda tedaviye uyumun çok 
büyük önemi vardır1. İlaçlar ne kadar etkili olursa 
olsun düzenli kullanılmazlarsa tedavi edici özellikleri 
olmaz. Hastaların pek çoğunun ilaç tedavisini doğru 
yapmadığı bilinmektedir2. Tedaviye uyum hastanın 
öncelikle ilacın etkinliğine güvenmesi ile başlar. Bu-
nun yanında ekonomik durum, eğitim düzeyi, aile 
desteği, ilaca ulaşabilme, ilacın yan etkisi tedaviye 
uyumu etkilemektedir3. Tedaviye uyumsuzluk ciddi 
maliyet doğurmaktadır. Tedaviye uyulmadığı için 
Amerika’da her yıl 100 milyar dolar bu yüzden har-
canmaktadır4. Bu konuda 1975 yılından beri yaklaşık 

200 değişken araştırılmış, sosyoekonomik durumun 
ilaç uyumunu etkileyen faktör olduğu bildirilmiştir5-7. 
Çalışmamızda göz polikliniklerine başvuran ve ilaç 
reçetesi verilmiş hastaların, tedaviye uyumlarını ve 
ilaç kullanımını etkileyen faktörlerin araştırılması 
amaçlandı. 

Gereç Yöntem 

Çalışmaya Nisan 2010-Temmuz 2010 arası UÜTF göz 
polikliniklerinde (erişkin, retina, oküloplastik, ön 
segment) takip edilen, her poliklinikte 20 hasta olmak 
üzere 80 hasta dahil edildi. Hastalar randevu listesin-
den rastgele seçildi. Polikliniklere başvurup reçete 
verilen hastalara sosyo ekonomik ve demografik özel-
liklerini ve ilaç uyumlarını sorgulayan anket uygulan-
dı. Anket sırasında hastaların; yaş aralığı, cinsiyeti, 
medeni durumu, eğitim durumu, mesleki durumu, 
gelir durumu, ikametgah, yaşam biçimleri ve tedaviye 
uyumları sorgulandı.  
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Sonuçların istatistiksel analizi için SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for Windows 13,0 prog-
ramı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken 
tanımlayıcı istatistiksel metodlar (Ortalama, Standart 
sapma) ve niceliksel verilerin karşılaştırılmasında 
normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası 
karşılaştırmalarında Independent samples t-test, grup 
içi karşılaştırmalarında Paired samples t-test, niteliksel 
verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kulla-
nıldı. 

Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen 80 hastanın 42’si kadın 38’i 
erkekti. Hastaların % 34’ü 65 yaşın üstünde, %3’ü 18 
yaş altındaydı. Hastaların %5’inin okur yazarlığı yok-
tu, % 43’ü ortaokul ve lise mezunu, % 10’u yükseko-
kul ve üniversite mezunuydu. Hastaların % 4’ünün 
gelir düzeyi düşük, % 88’inin orta ve % 8’inin iyi 
durumdaydı. Hastaların % 9’u köyde, % 28’i ilçe-
de, % 63’ü ilde yaşıyordu. Hastaların %10 çocuklarıy-
la, % 13’ü yalnız, % 16’sı anne-babasıyla, % 30’u 
eşiyle, % 31’i ailesiyle yaşıyordu. Hastaların polikli-
niklere göre dağılımı Tablo-I’de gösterilmiştir. De-
mografik ve sosyo ekonomik özellikler açısından 
poliklinik grupları arasında anlamlı fark saptanmadı. 
Hastaların tümüne reçete verilmişti.  
 
Tablo I- Polikliniklere göre hasta dağılımları 

Poliklinikler kadın erkek toplam 
Erişkin 11 9 20 
Ön segment 14 6 20 
Okuloplasti 11 9 20 
Retina 6 14 20 
Toplam 42 38 80 

 
İlaç uyumu değerlendirilmesinde; erişkin polikliniğin-
de 3 hasta reçete verilmesine rağmen reçete almadığını 
ifade ettiği için çalışmaya alınmadı. İlaçların kullanı-
mını doktor anlattı mı sorusuna, oküloplasti poliklini-
ğindeki tüm hastalar evet yanıtını vermiştir. İlaçların 
temini konusunda erişkin polikliniğindeki hastalar 
hiçbir sorun yaşamazken, retina ve ön segment poliki-
niklerinde 2 hasta, oküloplasti bölümünde 1 hasta 
ilaçların temininde zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. 
Eczacı tarafından ilaç kullanımının anlatılması soru-
suna, erişkin polikliniğindeki tüm hastalar evet yanıtı-
nı verirken, retina ve oküloplasti polikliniklerinde 1 
hasta, ön segment polikliniğinde 2 hasta hayır yanıtını 
vermiştir. İlaçları hangi sıklıkta, hangi dozda kullan-
dığını ve ilacın adını sorguladığımızda erişkin polikli-
ğinde 9 hastanın her üç soruyu da bildiği, ön segment 
bölümünde 5 hastanın 3 sorunun üçünü de bilmediği 
anlaşılmıştır (Tablo-II). İlaçları kullanırken yardım 
aldınız mı sorusuna erişkin polikliniğinde 9 hasta evet, 

8 hasta hayır, retina polikliniğinde 13 hasta evet, 7 
hasta hayır, ön segment polikliniğinde 10 hasta evet, 
10 hasta hayır, okuloplasti polikliğinde 4 hasta evet,16 
hasta hayır cevabını vermiştir (Tablo-III).  
 
Tablo II- İlacın uyumu 

 Erişkin Ön segment Retina oküloplasti 
Adını biliyor 
Doz ve sıklığını 
biliyor 

9 3 7 9 

Adını bilmiyor 
Doz ve sıklığını 
biliyor 

6 12 9 10 

Adını, doz ve sıklığını 
bilmiyor 2 5 4 1 

Toplam 17 20 20 20 
 
Tablo III- İlaç kullanırken yardım aldız mı? 

 Erişkin Ön segment Retina Okuloplasti 
Evet 9 10 13 4 
Hayır 8 10 7 16 
Toplam 17 20 20 20 

Tartışma 

İlaç uyumu tedavinin en önemli basamaklarından 
biridir. Hastaların tedavilerine uymaları için tedavinin 
ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Önerilen 
ilaçların dozları, günün hangi saatinde kullanmaları 
gerektiği, ilaç uygulamanın doğru tekniği hastalara 
detaylı anlatılmalıdır. Bu şekilde ilaç uyumunun arttı-
ğı belirtilmiştir8.  
İlaç uyumu ile ilgili göz alanında yapılan çalışmalar, 
genelde glokom hastaları üzerine olmaktadır. Glokom 
hastalarında ilaç uyumu yapılan çalışmalarda %40 
ile %88 arasında değişmektedir9. Bizim çalışmamızda 
bu oran glokom hastaların çoğunlukta olduğu ön seg-
ment hastalarında %75, tüm hastalara bakıldığın-
da %84 olarak bulunmuştur. İlaçların kullanımındaki 
diğer sorun sosyoekonomik faktörlerdir. Sleath ve 
ark.10 sosyal güvencesi olmayan hastaların ilaçların 
temininde zorluk yaşadıklarından dolayı ilaç uyumu-
nun yetersiz olduğunu vurgulamışlardır. Djafari ve 
ark.11 sosyoekonomik durumun ilaç uyumunu etkile-
mediğini bildirmiştir. Bizim çalışmamızda sosyoeko-
nomik faktörlerin ilaç uyumunu etkilemediği anlaşıldı.  
Çalışmamızda hastaların, hastalıkla ilgili bilgi veril-
memesi, ilaçların yan etkileri, unutkanlık nedeniyle 
ilaç kullanımına uymadıklarını saptadık. Friedman ve 
ark.12 yanma-batma olan hastalarda ilacı kullanmanın 
daha fazla olduğunu, ancak bu durumun ilaca uyumu 
bozduğunu bildirmişlerdir. Stryker ve ark.13 doktorla-
rın hastaları için gerekli zamanı ayırmadıklarında 
tedaviye uyumun azaldığını bildirmişler. 
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Sonuç olarak hastaların tedaviye uyumunu etkileyen 
çok sayıda faktör vardır. Hastaların ilaç uyumunu 
neden yapamadıkları araştırılmalı, sebebe yönelik 
çözüm bulunmalıdır. Hastalara yeterli zaman ayrılarak 
hastalıkları hakkında gerekli bilgi verilmeli, kullana-
cakları ilaçların ne gibi faydaları ve zararları olacağı 
tedavi başlangıcında açıkça belirtilmesinin tedavi 
uyumunu artıracağı kanısındayız. Sonuç olarak hasta-
ların uyumlarını etkileyen faktörleri araştırmak için 
daha kapsamlı, çok merkezli ve kontrollü çalışmalar 
tedavi uyumunu değerlendirmek için faydalı olacaktır. 
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