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Kazalniki na področju predpisovanja zdravil

• Kazalniki so namenjeni 

– preučevanju pristopov pri zdravljenju 

– učinkovitosti posameznih zdravnikov, ZD in bolnišnic 

– primerjavi podatkov med njimi 

– ugotavljanju varnostnih vidikov 

– ocenjevanju ukrepov 

• 1993 publikacija WHO o kazalnikih na področju predpisovanja zdravil:

– število receptov, predpisanih ob pregledu 

– delež zdravil, predpisanih s splošnim imenom 

– delež obiskov, pri katerih je bil predpisan antibiotik

– delež receptov za zdravila v obliki injekcij 

– delež zdravil, predpisanih iz seznama esencialnih zdravil 
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ZZZS: področje kakovosti predpisovanja

• kazalniki kakovosti predpisovanja za zdravnike 

– splošne/družinske medicine 

– področje pediatrije

• podatki o vseh predpisanih zdravilih na vse recepte za vse zdravnike 

(seveda tudi za specializante za potrebe spec. izpita) 
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Kakovost predpisovanja

Področje predpisovanja zdravil na recepte ima 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

- predpisovanju NSAR

- predpisovanju protibolečinskih zdravil

- polifarmakoterapiji

- št. prejemnikov ≥ 10 učinkovin

- št. prejemnikov od 5 – 9 učinkovin

Poleg kazalnikov so na voljo tudi podatki o vseh predpisanih receptih za vse 

zdravnike.
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Kazalniki za SM/DM: Metodologija

• Zdravniki splošne/družinske medicine

• Vključeni tudi spec. medicine dela in pediatri, ki imajo opredeljenih > 50 odraslih 

zavarovanih oseb

• 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.



Poraba antibiotikov J01 v EU v DDD na 1000 prebivalcev na 
dan v letu 2019
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Vir: ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en



Poraba protibakterijskih AB (ATC J01) 
v obdobju 2011 - 2020

-23 %



Poraba najpogosteje predpisanih AB v 2019 in 2020



Poraba J01 po starostnih skupinah
v obdobju 2016 - 2020



Delež prejemnikov antibiotikov v letu 2020 po statističnih 
regijah*

* http://www.nijz.si



Rezistenca S. pneumoniae na makrolide v povezavi s 
porabo*

* Podatki ECDC: https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&HealthTopic=4  



Rezistenca E. coli na fluorokinolone v povezavi s porabo*

* Podatki ECDC: https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&HealthTopic=4 
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*število prejemnikov AB med 1000 prejemniki receptov

- 21 %
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*delež cefalosporinov in kinolonov v vseh antibiotikih J01 (%)

+ 19 %
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*razmerje široko/ozko-spektralnih AB

+ 43 %



Delež prejemnikov antibiotikov med otroci v letu 2018 po 
regijah*

* http://www.nijz.si



Delež prejemnikov antibiotikov med otroci v letu 2018 po 
občinah*

* http://www.nijz.si











Antibiotiki - povzetek

• Poraba AB se je po več letih stagnacije v letu 2020 pomembno zmanjšala 

• Ob tem so se zaradi zmanjševanja deleža ozkospektralnih poslabšali kazalniki, ki 

kažejo strukturo AB

• Odpornost povzročiteljev se sicer ne povečuje, a je previsoka

• ZZZS je skupaj z infektologi in predstavniki DM izdal „vinjete“ – smernice  za 

zdravljenje najpogostejših okužb:

– Akutno vnetje žrela

– Akutno vnetje srednjega ušesa

– Akutno vnetje obnosnih votlin

– Akutni bronhitis

• Pri teh najpogostejših okužbah je največ nepotrebnih predpisov antibiotikov

• Članek v ZV o analizi kazalnikov kakovosti predpisovanja na področju pediatrije: 

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2983

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2983
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Kontakt: Oddelek za zdravila ZZZS

Morebitna vprašanja naslovite na: 

- jurij.furst@zzzs.si

- tel. 01 30 77 230

- anita.strmljan@zzzs.si

- tel. 01 30 77 522
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mailto:Anita.strmljan@zzzs.si

