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Antibiyotikler, insan,
hayvan
ve ekimi yapılan bitkilerde mikroorganizmaların
neden
oldukları
hastalıkların tedavisi için geliştiril
miştir. Bununla beraber, bu
antiınikrobiyal ajanlar, ilaca
dirençli
organizmaların yaygınla.sınası
ve
inatçılığı nedeniyle, etkilerini yitirnıektedirler. üstelik şimdiki duruma engel olacak önlemler alınma
dıkça, böyle ajanların hastalık ile
artık başedemeyecekleri bir dönem
ile karşı karşıya kalabiliriz.
Evrensel bir toplum sağlığı sorunu ile karşı karşıyayız. Sorun,
esas itibariyle antibiyot iklerin - özelllkle aşağıdaki biçimlerde - gelişigüzel kullanımından
kaynakla nmaktadır:

a) Antibiyot iklerin
reçetesiz
olarak dağıtılması;
b) Klinikte yararlı antibiyotiklerin, hayvan yemlerind e ve tarımsal ürünlerde verim artırıcı olarak kullanılması;
c) Antibiyot iklerin, etkisiz oldukları hastalıklarda reçeteye
yazılması;

d) özellikle ilaç dağıtımının
mevzuat ile düzenlenmemiş olduğu
yerlerde, antibiyot iklerin «mucize
ilaçlar» olarak reklam edilerek kullanıcıların aldatılması;
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masındaki bu temel hususlarl a ilgili çabalar teşvik edilmeli ve de3teklenmelidir. J1ynı zamanda, antibiyotik suistimal injn tehlikeii sonuçlarına, kullanımın her kademesinde (kullanıcılar, reçete yazanlar, dağıtanlar, üreticiler ve yasd
düzenleyiciler) dikkat çekilmesi ?-0runludur. Ancak o zaman, bu ilaçların gereksiz yere
kullanılm:ısını
ve bariz suistimal ini engelleyici önlemler almaya ba~layabiliriz.
Biz, imza sahipleri, bu raporu,
gittikçe artan bu evrensel soruna
son vermek doğrultusundaki faaliyeti teşvik etmek için kaleme aldık.
Bu mesajın, akılcı antibiyot ik kullanımı için kararların
alınacağı
ulusal ve uluslararası
kurulların
oluşturulnıasına hız kazandırmasını

istemekteyiz. İlk adım olarak, yeterli tıbbi bilginin halen bulunduğu yerlerde, antibiyot iklerin reçeteye yazılması ve dağıtımında tekdüze uygulama ya geçilmesini ve bu
uygulamanın zorunlu
kılınmasını
ısrarla öneririz. Bundan başka, bu
ilaçlara ili~kin satış artırıcı çabalarda ve dağıtımlarında uygun standartlar üzerinde fikir birliğine varılmasını ve bu standartl ara dünyanın bütün ülkelerind e sadık kalınmasını da ısrarla ön€ririz.

.Bu raporun çevirisi, İsmail üstel (H.ü. Eczacılık Fakültesi , Endüstriy el
Eczacılık ve Eczacılık İşletmeciliği Bilim Dalı Öğretim Görevlisi
) tarafından yapılmıştır.

