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Poraba AB v obdobju 1995 - 2017



Poraba najpogosteje predpisanih AB v 1999 - 2017



Poraba AB v letu 2015 po statističnih regijah*

* Podatki NIJZ 2016 



Projekt Kakovost predpisovanja

• Projekt ZZZS na področju predpisovanja zdravil na recepte

• Zajema dva nabora kazalnikov: 

– področje splošne/družinske medicine

– področje pediatrije

• Oba nabora vsebujeta med drugim kazalnike o: 

– obsegu predpisovanja

– vrednosti predpisanih zdravil

– predpisovanju antibiotikov

– predpisovanju anksiolitikov in hipnotikov

– predpisovanju zaviralcev protonske črpalke

– polifarmakoterapiji

• št. prejemnikov ≥ 10 učinkovin

• št. prejemnikov 5 – 9 učinkovin



Kazalniki za SM/DM: Metodologija

• Zdravniki splošne/družinske medicine

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

zavarovane osebe

• Pogoj: > 50 zelenih receptov na leto

• V analize so vključeni vsi recepti (tudi beli in osebni)

• Kazalniki so prikazani po letih za zadnjih 5 let. 

• Pri kazalnikih, kjer je vrednosti zdravnika mogoče primerjati s slovenskim 

povprečjem, so v oklepajih prikazane povprečne vrednosti. 

• Če je vrednost kazalnika 20% slabša od povprečja, je obarvana rdeče. Če 

je vrednost kazalnika 20% boljša, je prikazana v zeleni barvi.



Antibiotiki

• Kazalniki: 

– prevalenca prejemnikov receptov za antibiotike

– delež širokospektralnih AB po metodologiji OECD

– delež širokospektralnih AB po metodologiji Evr. Centra za nadzor 

bolezni (ECDC)



KK3 – prevalenca prejemnikov receptov za antibiotike

Formula: 

št. prejemnikov Rp za 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



KK3 – prevalenca prejemnikov Rp za 
AB* po OE v l. 2013 in 2017

*št. prejemnikov AB na 1000 prejemnikov rp

- 12 %



KK4 – 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



KK4 – kazalnik OECD* po OE v l. 2013 in 2017 

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

+ 18 %



KK5 – razmerje široko-/ozkospektralnih AB 
(kazalnik ECDC – European Centre for Disease Prevention 

and Control)

• Kazalnik kaže razmerje med široko- in ozkospektralnimi antibiotiki. 

• Metodologija: 

– upoštevani so vsi zeleni, osebni in beli recepti osebnega zdravnika

– upoštevani so penicilinski in makrolidni antibiotiki po formuli Evropskega centra za 
preprečevanje in nadzor bolezni



Kazalnik ECDC: nabor učinkovin

ATC J01 ŠIROKOSPEKTRALNI učinkovine

CR amoksicilin/klavulanska kislina amoksicilin/klavulanska kislina

DC cefalosporini 2. generacije cefuroksim, cefaklor, cefprozil

DD cefalosporini 3. generacije cefiksim, ceftibuten

F makrolidi in linkozamidi klaritromicin, azitromicin, klindamicin

J01 OZKOSPEKTRALNI

CE fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin

DB cefalosporini 1. generacije cefadroksil

FA01 eritromicin eritromicin 

FA03 midekamicin midekamicin - tablete

FA11 miokamicin miokamicin - sirup



Kazalnik ECDC: Evropa 2016



KK5 – kazalnik ECDC po OE v l. 2013 in 2017

+ 30 %

*razmerje široko/ozko-spektralnih AB



Kazalniki za pediatrijo

• Za sistemske AB: 

– KK5p: Delež prejemnikov sistemskih AB

– KK6p: Št. standardiziranih prejemnikov sist. AB na 1.000 standardiziranih opredeljenih

– KK7p: Delež porabe sist. AB v vseh zdravilih

– KK8p: Delež otrok s ponovnimi predpisi sist. AB

– KK9p: Razmerje široko- in ozkospektralnih AB

– KK10p: Razmerje amoksicilina in amoksicilin/klavulanske kisline

• Za lokalne AB: 

– KK11p: Delež prejemnikov lokalnih AB

– KK12p: Št. standardiziranih prejemnikov lokalnih AB na 1.000 standardiziranih opredeljenih

– KK13p: Delež otrok s ponovnimi predpisi lokalnih AB

– KK14p: Delež porabe lokalnih AB v vseh AB



Kazalniki za pediatrijo: Metodologija

• Zdravniki pediatrije in splošne/družinske medicine, ki imajo 100 ali več 

opredeljenih pacientov, starih do vključno 19 let

• Vključeni so vsi recepti

• Obdobje: zadnjih 5 let

• Pri kazalnikih, kjer je vrednosti zdravnika mogoče primerjati s slovenskim 

povprečjem, so v oklepajih prikazane povprečne vrednosti. 

• Če je vrednost kazalnika 20% slabša od povprečja, je obarvana rdeče. Če 

je vrednost kazalnika 20% boljša, je prikazana v zeleni barvi. 



Pediatrija KK-5p: Delež prejemnikov sistemskih AB*

* Delež prejemnikov sist. AB v vseh prejemnikih receptov

- 14 %



Pediatrija KK-6p: Št. standardiziranih prejemnikov sist. AB 
na 1000 stand. opredeljenih

- 18 %



Pediatrija KK-7p: Delež porabe sistemskih AB 
v vseh zdravilih*

+ 34 %

* Poraba za vsa zdravila je izražena v DDD



Pediatrija KK-8p: Delež otrok s ponovnim predpisom 
sistemskega AB*

* V roku 14 dni od prvega predpisa

- 13 %



Pediatrija KK-9p: Razmerje široko- in ozkospektralnih AB*

* Formula je enaka kot za kazalnik KK5 (ECDC) za odrasle

- 8 %



Pediatrija KK-10p: Razmerje amoksicilina in 
amoksicilin/klavulanske kisline*

* Večja vrednost pomeni boljše razmerje v prid amoksicilinu 

+ 16 %



Pediatrija KK-11p: Delež prejemnikov lokalnih AB*

* V vseh prejemnikih receptov

+ 7 %



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)

1.

2.

3.

https://kakovost.zzzs.si/
http://www.zzzs.si/


Recept št. 1/2017: Dodane vinjete za zdravljenje štirih 
najpogostejših okužb







Testno vprašanje

Kateri antibiotiki med navedenimi 

imajo določeno omejitev 

predpisovanja? 

• A) amoksicilin

• B) amoksicilin s klavulansko 

kislino

• C) azitromicin

• D ciprofloksacin


