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Strokovni posvet ob evropskem dnevu antibiotikov, 15.11.2018 



Ambulantna in bolnišnična  poraba (DID) antibiotikov (J01) v  
EU/EEA (n=30)  in v Sloveniji v letu 2017 



Ambulantna poraba antibiotikov (J01) v DID v  Sloveniji v 
obdobju 1997-2017 



Struktura porabe antibiotikov izražene v Rp/1000 prebivalcev/leto po 
starostnih skupinah v Sloveniji v letu 2017 



Trendi ambulantne porabe (Rp / 1000 prebivalcev) po 
starostnih skupinah 2002-2017 



Struktura ambulantnega predpisovanja antibiotikov (%) po starostnih skupinah v  
Sloveniji v letu 2017 
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Ambulatna poraba antibotikov (J01) po zdravstvenih regijah  
2013 - 2017 



Specializacija predpisovalcev v ambulanti v  Sloveniji v letu  
2017 (485 Rp/1000 preb/leto) 



Nacionalna strategija smiselne ambulantne rabe 
antibiotikov v Sloveniji 2019-2024 
• zmanjšati ambulantno rabo za  20% (2017-2024) 

• Izboljšati strukturo predpisovanja: znižati rabo amoksi/kk, azitro, FQ 

• Znižati regijske razlike, znižati predpisovanje posebej pri otrocih 

• Nameniti posebno pozornost prepogostim predpisovalcem (ZZZS) 

• Analizirati povezavo med porabo in rezistenco 

• Preprečevaje zdravljenja z ostanki zdravil 

• Sproti in razumljivo poročanje o občutljivosti bakterij 

• Izboljšati kazalnike kakovosti 

• Redno posodabljanje priporočil 

• Uvesti PPS 

• Izboljšati izobraževanje  strokovne (vključno DSO, urgenca) in laične javnosti 

 



Source of data NIPH 

Bolnišnična poraba antibiotikov (J01) v Sloveniji  2012-2017 



Bolnišnična poraba antibiotikov (J01) v Sloveniji  2008-2017 



Strateška cilja za optimizacijo predpisovanja antibiotikov v 
bolnišnicah 

Cilj 1: zmanjšanje celotne porabe antibiotikov v vseh 
bolnišnicah za 10% 

  

Cilj 2: zmanjšanje porabe kritično pomembnih 
antibiotikov: fluorokinoloni, karbapenemi, 

cefalosporini višjih generacij. 



Bolnišnična poraba (DDD/100 BOD) Cefalosporinov 3 (DD) 
in 4 generacije, (DE) Karbapenemov (DH), Fluorokinolonov 
(MA) in Kolistina (XB01) v Sloveniji 2008-2017 
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J01DD Cefalosporini tretje generacije 

J01DE Cefalosporini četrte generacije 

J01DH Karbapenemski antibiotiki 

J01MA Fluorokinoloni 

J01XB01 kolistin 



• Uvedba programov nadzorovane rabe protimikrobnih zdravil 
• Zagotovitev osebja (infektolog 1 FTE na 500 postelj) 
• Nadaljevanje nadzorov 
• Posodobitev smernic 
• Elektronsko predpisovanje 
• Zagotovitev službe mikrobioloških laboratorijev v najkrajšem možnem času 
• Izobraževanje zdravstvenih delavcev  

 
  
 

• Računalniška podpora – NI IZDAJE ZDRAVILA ČE NI PREDPISAN V SKLADU S 
PRIPOROČILI (indikacija, izbira, višina in število odmerkov, trajanje, deeskalacija, 
prehod IV na PO).   

Nacionalna strategija za optimizacijo 
predpisovanja antibiotikov v bolnišnicah 



Zaključek 

• V letu 2017 je v primerjavi z letom 2016  ambulantna in bolnišnična 
poraba antibiotikov narastla za 1% 

• Poraba močno odstopa od ciljev nacionalne  strategije 

• Bolnišnična poraba se značilno povečuje v zadnjih 5 letih  

• Ambulantno predpisujemo preveč širokospektralnih antibiotikov 

• Opažamo velike razlike med bolnišnicami in oddelki istega tipa 

• V bolnišnicah ne moremo pričakovati znižanja odpornosti bakterij ob 
sedanji porabi antibiotikov   

 




