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ÖZET

Psikotrop ilaç kullanımının oldukça büyük boyutlarda 
olduğu bildirilmiştir. Pratisyen hekimlerle iç hastalıkları uz
manlarının diğer dallara göre daha sık psikotrop ilaç yazdığı 
ifade edilmektedir. Bu çalışmada literatüre göre oldukça 
önemli boyutlarda olduğu bilinen psikotrop ilaç kullanma 
bilgisinden yola çıkılarak çeşitli nitelikteki, tam teşekküllü 
hastanelerde psikiyatri dışı uzmanlık dallarına mensup he
kimlerce resmi reçetelere psikotrop ilaç yazma sıklığının 
saptanması amaçlanmıştır. 1991 yılı Nisan ve Mayıs ay
larında yürütülen çalışm ada, çalışma alanı eğitim veren 
devlet hastanesi niteliğindeki ASS İzmir Devlet Hastanesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve 600 yataklı Hava Hasta
nesi çevresindeki eczaneler olarak seçilmiştir. Her hafta  
cum a günleri rastgele girilen bir eczanede bulunan resmi 
reçetelerin taranması sureti ile devlet hastanesi kaynaklı 
269, üniversite hastanesi kaynaklı 344. askeri hastane kay
naklı 162 olmak üzere toplam 775 resmi reçete çalışmanın 
örneklemini oluşturmuştur, incelenen 775 resmi reçetenin 
55'ine (%7) psikotrop ilaç yazıldığı, kadın hastalara erkek has
talara göre d ah a  sık psikotrop ilaç yazıldığı (%9-%4), psiko
trop ilaçların en sıklıkla nöroloji (%21.4), fizik tedavi ve reha
bilitasyon (%16.6) ve kardiyoloji uzmanlarınca yazıldığı, 
antidepresanların en sık yazılan psikotrop ilaç grubunu 
oluşturduğu (7o52) saptanmıştır.
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SUMMARY

The Frequency of Psychotropic Drug Prescription 
by Physicians Other than Psychiatrists

It has been reported that psychotropic drugs are widly 
prescribed. It has been denoted that practitioners and  inter
nists prescribe psychotropic drugs more frequently than oth
er specialists. In this study, basing on the knowledge that 
prescribing psychotropic drugs is widespread, it is aim ed to 
determine the frequency of prescribed psychotropic drugs 
on the official priscriptions by non-psychiatric experts a t  
general hospitals. This study was com pleted  in April and  
May, 1991. Pharmacies around ASS Izmir State hospital, a  
training institation one, and  Dokuz Eylül University Hospital 
and Air Force Military Hospital with 600 beds were selected  
as study fields. By reviewing official prescriptions in delibe
ra te  chosen pharmacies every week on friday during two 
months, 775 prescriptions (269 fron the state hospital, 344 
from the university hospital, 162 from the military hospital) 
were studied. O f all prescriptions, it was of the priscriptions; 
psychotropic drugs were prescribed for females (%9) rather 
than for males (%4); psychotropic drugs were therapists 
(% 16.6) and cardiologists (% 14.2), physical form the most fre
quently prescribed drug group.
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Psikotrop ilaçların gerek birincil gerek ikincil 
amaçlarla, psikiyatri dışında diğer uzmanlık dallarına 
mensup hekimler tarafından da hastalara önerildiği 
bilinmektedir. Psikotrop ilaç kullanımının oldukça 
büyük boyutlarda olduğu ve söz konusu ilaçların pra
tisyen hekimler ve iç hastalıkları uzmanlarınca daha 
sık yazıldığı bildirilmiştir (1, 2). Parry ve arkadaşları
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yaptıkları bir çalışmada örneklem grubunun %85'inin 
yaşamları boyunca hiç psikiyatriste gitmedikleri 
halde son bir yıl içinde psikotrop ilaç kullandıklarını 
bildirmişlerdir (2). Son on yılda psikotrop ilaç kullanımı 
ve uzun süreli idame tedavileri sırasında ortaya 
çıkabilecek can sıkıcı durumlarla ilgili olarak yapılan 
araştırmalar giderek artmaktayken gelişmekte olan 
ülkelerde psikotrop ilaç kullanımı ile ilgili veri sayısı 
çok azdır (3, 4). Türkiye için de aynı sorun 
gündemdedir. Sağlık Bakanlığı'nın 1991 yılında 
yaptığı bir çalışmaya göre benzodiazepin grubu 
ilaçların %25.1 'ini nöroloji, %23.3'ünü psikiyatri, %19.2 
sini kardiyoloji, %10.9'unu genel cerrahi, %10.7'sini 
kadın doğum uzmanlarının yazdığı saptanmıştır. Son 
yıllarda ise 1985 yılından bu yana uygulanmakta olan 
renkli reçete uygulamasıyla birlikte benzodiazepinle- 
rin, genel olarak bağımlılık yapma riski olan uyku 
ilaçları ve antipsikotik ilaçların tüketimi azalmış, ye
rine özellikle antidepresan grubu ilaçların tüketimi 
artmıştır (5, 6, 7). İçelli'nin 1991 yılında yaptığı bir 
çalışmada devlet hastanesi dahili ve cerrahi tıp ser
vislerinde yatan hastaların ilaç tabelaları taranmış ve 
kardiyoloji servisindeki hastaların %50.9'una, kadın- 
doğum servisindeki hastaların %13.5-%27.04'üne ben- 
zodiyazepin tedavisi uygulandığı saptanmıştır (8).

Bu çalışmada literatüre göre oldukça önemli boy
utlarda olduğu bilinen psikotrop ilaç kullanma sıklığı 
bilgisinden yola çıkılarak, çeşitli nitelikteki, tam 
teşekküllü hastanelerde psikiyatri dışı uzmanlık dal
larına mensup hekimlerce resmi reçetelere psikotrop 
ilaç yazma sıklığının saptanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Çalışma 1991 Nisan ve Mayıs aylarında 
yürütülmüştür. Çalışma alanı eğitim veren devlet has
tanesi niteliğindeki Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet 
Hastanesi, Dokuz Eylül üniversitesi Hastanesi ve 600 
yataklı Hava Hastanesi çevresideki eczaneler olarak 
seçilmiştir. Veri toplama şekli Nisan ve Mayıs (1991) 
aylarında her hafta cuma günleri adı geçen hasta
nelerin çevresinde bulunan ve rastgele girilen bir ec
zanede o anda bulunan, içerdikleri ilaçlar hazırlana
rak hastalara verilmiş ama ilgili kurumun say
manlığından tahsil edilmek üzere bekletilen tüm resmi 
reçetelerin taranması şeklinde olmuştur. Sonuçta 
devlet hastanesi kaynaklı 269, üniversite kaynaklı 344 
ve akseri hastane kaynaklı 162 olmak üzere toplam 
775 resmi reçe te  çalışmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Çalışma verileri kişisel bilgisayarda Mi- 
crosta istatistik paket programıyla analız edilmiş, ana
liz yöntemi olarak ki-kare yöntemi kullanılmıştır.

SONUÇLAR

Çalışma örneklemini oluşturan 775 resmi reçetenin 
269'u (%35) devlet hastanesi, 162'si (%21) askeri has
tane, 344'ü (%44) üniversite hastanesi kaynaklıdır 
(Tablo 1). 775 reçetenin 340'ı (%44) erkek hastalara, 
435'i (%56) kadın hastalara yazılmıştır. Psikotrop ilaç 
yazılma sıklığına bakıldığında ise hastaların 55'ine 
(%7) psikotrop ilaç yazıldığı görülmektedir.

Tablo 1 : Resmi Reçetelerin Hastanelere göre
dağılımı

Hastane tipi n %

Devlet Hastanesi 269 35
üniversite Hastanesi 344 44
Askeri Hastane 162 21
Toplam 775 100

Tablo 2 : Psikotrop ilaç yazılma sıklığının Hastane 
Tiplerine göre dağılımı

Hastane
Tipleri

Devlet 
Hastanesi 

n %

Üniversite 
Hastanesi 
n %

Askeri 
Hastane 
n %

Toplam 
n %

Psikotrop
İlaç
Yazılanlar

22 3 20 2.5 13 1.5 55 7

Psikotrop
ilaç
Yazılmayanlar

247 32 324 42 149 19 720 93

TOPLAM 269 35 344 44.5 162 20.5 775 100

X2= 1.548, p> 0.05, SD = 2

Tablo 2'de psikotrop ilaç yazma sıklığının hastane 
tiplerine göre dağılımı verilmiştir. Hastane tipleri 
arasında psikotrop ilaç yazma sıklığı açısından istatis
tiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (X^= l .548, 
p>0.95).

Erkek hastaların (n=340) 15'ine (%4), kadın hasta
ların (n=435) 40'ına (%9) psikotrop ilaç yazılmıştır, er
kek ve kadınlara arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıdır. (x2=6.62, p>0.05) (Tabio 3).

Tablo 3 : Psikotrop İlaç Yazma sıklığının Cinsiyete
göre dağılımı

Psikotrop ilaç Psikotrop ilaç
Yazılanlar Yazılmayanlar Toplam
n % n % n %

ERKEK 15 4 325 96 340 44
KADIN 40 9 395 91 435 56

TOPtAM 55 7 720 93 775 100

X2 = 6.62, p<0.05
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Resmi reçetelerde psikotrop ilaç bulunma 
oranına göre uzmanlık dalları sıralandığında ilk sırayı 
nöroloji (%21.4) almakta, fizik tedavi (%16.6), kardiyo
loji (%14.2), iç hastalıkları (%11.4) ve pratisyen hekim 
reçetelerinin (%10.6) bunu izlediği görülmektedir (Ta
blo 4).

Tablo 4 : Resmi Reçetelerin Uzmanlık Dallarına göre 
Psikotrop İlaç İçerme Sıklığı

n________%_____ Toplam

Nöroloji 6 21.4 28
Rzik tedavi Reh. 4 16.6 24
Kardiyoloji 2 14.2 14
İç Hastalıkları 20 11.4 175
Pratisyen Hekim 7 10.6 66
Diğer 16 5.5 289

TOPLAM 55 9.2 596

Tablo 5 ise çeşitli hastanelerde muhtelif uzmanlık 
dallarına mensup hekimler tarafından yazılan psiko
trop ilaçların ilaç gruplarına göre dağılımını 
göstermektedir. Buna göre antidepresanlar psikiyatri 
dışı hekimler tarafından en sık yazılan (%52) ilaç guru
bunu oluşturmakta, bunu sırasıyla benzodiyazepinler 
(%27), antipsikotikler (%9), bitkisel kökenli sedatif 
ilaçlar (%5), antihistaminikler (%3.8) ve diğer ilaçlar 
(%1.2) izlemektedir.

Tablo 5 : Psikotrop İlaçların İlaç Gruplarına Göre 
Dağılımı

Antidepresanlar 
Benzodiyazepinler 
Antipsikotikler 
Bitkisel kökenli Sedatifler 
Antihistaminikler 
Diğer ilaçlar

TARTIŞMA

incelenen 775 resmi reçeteden 55'ine (%7) psiko
trop ilaç yazıldığı saptanmıştır. Bu oran Abiodun ve 
Ogunremi tarafından Nijerya'da bir eğitim hastane
sinde yapılan çalışmada elde edilen sonuca göre 
(%33.1) oldukça düşüktür (9). Parry ve arkadaşlarının 
yaptıkları bir çalışmada ulusal verilere göre A.B.D.'li 
erişkinlerin %21'inin çalışma öncesindeki bir yıl içinde 
herhangi bir psikotrop ilaç kullandıktan bildirilmiştir 
(2). Greenblatt ve arkadaşlarının yatan hastalar 
üzerinde yaptıkları bir çalışmada ise, hastaların 
%20'sinin hastaneye yatmadan önce psikotrop ilaç 
kullanma öyküsü verdiği bildirilmiştir (10). Skegg ve ar
kadaşları 1977 yılında 40 000 pratisyen hekim 
reçetesini taramışlar ve tüm reçetelerin %20 ka

darında psikotrop ilaç bulunduğunu, erkeklerin 
%9.7'sinin, kadınların %21 'inin son bir yıl içinde en az bir 
psikotrop ilaç kullandığını saptamışlardır (11). Bizim 
çalışmamızda da kadınlara erkek hastalara göre 
daha sık psikotrop ilaç önerildiği saptanmıştır (%9-%4).

Çalışmamızda psikotrop ilaçların en sıklıkla 
nöroloji (%21.4), fizik tedavi (%16.6) ve kardiyoloji 
(%14.2) uzmanlık dallarına mensup hekimlerce 
yazıldığı ortaya çıkmıştır, bu sonuç Sağlık Bakanlığı'nın 
1991 yılında yaptığı ve benzodiyazepin grubu 
ilaçların hangi uzmanlık dallarına mensup hekimlerce 
yazıldığına ilişkin çalışma sonuçları ile uyumludur. Bu 
çalışmada nöroloji (%25.1), psikiyatri (%23.3) ve kar
diyoloji (%19.2) uzmanları ilk sıraları almıştır. Bizim 
çalışmamızda psikiyatri hekimleri tarafından yazılan 
reçeteler çalışmanın yöntemi gereği çalışma dışı 
bırakılmıştır (5).

Çalışmamızda antidepresan ilaçlar, psikiyatri dışı 
uzmanlık dallarına mensup hekimlerce yazılan psiko
trop ilaçlar arasında ilk sırayı almaktadır (%52). Bu 
oran 1986 yılından bu yana uygulanmakta olan yeşil 
reçete uygulamasından sonra bağımlılık yapan 
ilaçların yerine antidepresan ilaç yazılımının arttığına 
ilişkin raporlarla uyumludur (5,6, 7). Ancak, Abiodun 
ve Ogunreml'nin yaptıkları çalışmada antidepresan- 
lann ancak %1 oranında kullanıldığı, minör trankilizan- 
ların psikotrop ilaçlar oranında kullanıldığı, minör 
trankilizanların psikotrop ilaçlar arasında %91.4 
oranıyla ilk sırada yer aldığı bildirilmiştir (9). Green
blatt ve arkadaşlarının çalışmasında ise öyküde kul
lanıldığı ifade edilen psikotrop ilaçlar arasında ank- 
siyolitiklerin %68'lik bir oranla ilk sırada yer aldığı, 
antidepresanların ise %4 oranında kullanıldığı ileri 
sürülmüştür (10).

Sonuç olarak, ömeklemden elde edilen buğulara 
göre resmi hastanelerde görevli psikiyatri dışı hekim
ler tarafından psikotrop ilaç önerilme oranının yüksek 
olmadığı söylenebilir. Ancak örneklem kısa süre 
içinde konsültasyon yaklaşımının işlerlik kazanmadığı 
primer sağlık hizmeti basamaklarında pratisyen he
kimler tarafından yazılan reçetelerle; genel olarak ti
cari kaygılarla psikiyatrik konsültasyon istenmeksizin, 
hastayı kısa yoldan memnun etme çabası sonucu 
psikotrop ilaçların potansiyel olarak daha sık 
yazılab ileceğ i m uayenehane  reçe te le rin i 
içermediğinden ve reçetesiz ilaç satma/ kullanma 
yaklaşımının büyük boyu tla rda  o lab ileceğ i 
gözönünde bulundurulmadığından sonuçlar yalnızca 
tam teşekküllü ve psikiyatrik konsültasyon yolunun 
açık olduğu hastanelere ilişkindir. Psikotrop ilaç kul
lanımıyla ilgili daha kesin ve genel sonuçlara 
ulaşabilmek için adı geçen kısıtlılıkların giderildiği 
çalışmalara gereksinim olduğu söylenebilir.
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