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Poraba AB v letu 2014 po statističnih regijah*

* Podatki NIJZ 2015 



Projekt Kakovost predpisovanja

• Projekt ZZZS na področju predpisovanja zdravil na recepte

• Zajema le zdravnike družinske medicine

• Kazalniki za: 

– obseg predpisovanja

– vrednost predpisanih zdravil

– antibiotiki

– anksiolitiki in hipnotiki

– zaviralci protonske črpalke

– polifarmakoterapija

• št. prejemnikov ≥ 10 učinkovin

• št. prejemnikov 5 – 9 učinkovin



Metodologija

• Zdravniki splošne/družinske medicine

• Vključeni tudi spec. medicine dela in pediatri, ki imajo opredeljene 

odrasle zavarovane osebe

• Le zeleni recepti

• Zdravniki iz baze izvajalcev NIJZ (BPI)

• Ne povsem zanesljivi podatki in rezultati zaradi:

– številnih napak v BPI 

• neažurni podatki o zaposlitvah

• več zaposlitev, vzame se le ena



Antibiotiki

• Dva kazalnika: 

– prevalenca prejemnikov receptov za antibiotike

– delež širokospektralnih AB



Prevalenca prejemnikov receptov za antibiotike

Formula: 

število prejemnikov AB x 1000 / št. vseh prejemnikov Rp 

• Rezultat 250 pomeni, da je 250 oseb od 1000 prejemnikov receptov 

prejelo 1 Rp za AB ali več

• Prednost: delna primerljivost s skandinavskimi državami (št. Rp za 

AB / 1000 prebivalcev)

• Pomanjkljivost: ne upošteva oseb, ki obiščejo zdravnika in ne 

prejmejo Rp



KK-9: Prevalenca prejemnikov receptov za 
antibiotike* po OE v l. 2015

*št. prejemnikov AB na 1000 prejemnikov rp



KK-9: Prevalenca* prejemnikov receptov za antibiotike 
zdravnikov splošne/družinske medicine v l. 2015 (N=1450)

*št. prejemnikov AB na 1000 prejemnikov rp

povprečje: 241



KK-9: Prevalenca* prejemnikov receptov za antibiotike po 
pogodbenih partnerjih (zasebniki in ZD) v OE Mb v l. 2014

*št. prejemnikov AB na 1000 prejemnikov rp



Delež širokospektralnih AB (kazalnik OECD)

Formula: 

(poraba kinolonov + cefalosporinov) x 100 / poraba vseh AB

• Poraba je izražena v DDD

• Rezultat je izražen v %

• Rezultat 20 pomeni, da je predpisano 20 % širokospektralnih 

antibiotikov

• Prednost: mednarodno primerljivi kazalnik OECD

• Pomanjkljivost: med širokospektralnimi ne upošteva makrolidov in 

amoksicilina/klavulanske kisline



Kazalnik OECD v letu 2011



Kazalnik OECD* po OE v letu 2014 

*delež cefalosporinov in kinolonov v vseh antibiotikih J01 (%)



Kazalnik OECD* v OE Mb v letu 2014 

*delež cefalosporinov in kinolonov v vseh antibiotikih J01 (%)



Kazalnik OECD po zdravnikih splošne/družinske medicine 
v Sloveniji v letu 2014 (N=1306) 

povprečje: 9,0 %



Kazalnik OECD po zdravnikih splošne/družinske medicine 
v Sloveniji v letu 2014 (N=1306) 

povprečje: 9,0 %



Značilnosti zdravnikov glede na OECD kazalnik

OECD >20 <20

N 74 1232

Št. Zdravnika 6.573 8.047

Št. prejemnikov Rp 838 1.332

Št. vseh Rp 7.351 9.471

Št. DDD 481.420 611.068

Celotna vrednost Rp 167.098 186.634

Prevalenca Rp za AB 249 240

Prevalenca Rp za hipnotike in 
anksiolitike 170 133

Zdravniki s kazalnikom > 20 so:
• starejši
• Rp so predpisali manj osebam
• predpisali so manj rp in manjšo količino zdravil
• v kazalniku prevalence AB se ne razlikujejo pomembno
• predpisali so več hipnotikov in anksiolitikov 



Dostop do podatkov

• Podatki so dostopni v spletni 
aplikaciji na naslovu 

https://kakovost.zzzs.si

• Dostop možen tudi preko 
spletne strani ZZZS 
(www.zzzs.si)
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https://kakovost.zzzs.si/
http://www.zzzs.si/


Aktivnosti ZZZS

• Farmakoterapevtske skupine in farmacevt svetovalec (razvojna 

naloga v OE MS in ZD Ljubljana)

• Učne delavnice po OE

• Zloženka za zavarovane osebe: Pozdravite se brez antibiotikov

• Knjižica: Moj otrok ima vročino

• Omejitve predpisovanja

• Nadzori
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