Splošna bolnišnica Izola
Polje 35
6310 Izola
KAZALNIK KAKOVOSTI:
»PORABA ANTIBIOTIKOV IZ VMESNE IN REZERVNE LISTE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI
IZOLA«
1. Prikaz rezultata kazalnika in primerjave z literaturo ali prejšnjimi obdobji
V obdobju od 01.01.2005 - 31.12.2005 smo porabili 52,16 DDD* / 100 BOD** antibiotikov, od
tega 8,05 DDD / 100 BOD antibiotikov iz VL oz. RL.
V obdobju od 01.01.2006 - 31.12.2006 smo porabili 50,90 DDD* / 100 BOD antibiotikov, od
tega 7,15 DDD / 100 BOD antibiotikov iz vmesne liste (VL) oz. restriktivne liste (RL).
Poraba antibiotikov iz VL in RL je bila v letu 2006 v Splošni bolnišnici Izola manjša za
11,2 % glede na porabo v letu 2005.
ATC
klasifikacija ANTIBIOTIKI IZ VL OZ. RL
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J01CR05

piperacilin-tazobaktam

P

0,18

0,26

144,44%

J01DA10
J01DA11
J01DA13
J01DA27

cefotaksim
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cefpiramid
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P
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J01DH51

imipenem-cilastatin

P

0,38

0,39

101,44%

J01FA10

azitromicin

P

0,05

0,17

360,29%

J01MA02
J01MA14

ciprofloksacin
moksifloksacin

P
P

2,18
0,22

1,99
0,14

91,28%
63,64%

J01XA01

vankomicin

P

0,20

0,40

200,00%

8,05

7,15

88,80%
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* Za izračune so bile uporabljene vrednosti DDD (antibiotika) iz leta 2005!
** Za izračune so bile uporabljene vrednosti BOD za leto 2005, izračunane v letu 2006!

2. Kako je potekalo delo
a. Način zbiranje podatkov
b. Analiza podatkov
c. Splošni in posebni (če obstajajo) vzroki problemov
a) Način zbiranja podatkov:
- poraba antibiotika v mg:
Za izračun porabe antibiotikov na leto smo uporabili podatke o količinah antibiotikov, ki so bile
izdane iz bolnišnične lekarne na oddelke oz. ambulante SBI. Izdaja se beleži bodisi v številu
ampul bodisi v številu škatel (t.j. enota) izdanega antibiotika. Poraba posameznega antibiotika,
izražena v mg, se izračuna na podlagi števila izdanih enot in vsebnosti antibiotika v mg v
posamezni enoti.

- definiran dnevni odmerek (DDD)
DDD je tehnična enota za merjenje porabe zdravil. Za vsako zdravilo je določen na podlagi
najpogostejšega dnevnega odmerka za odraslega človeka pri najpogostejši indikaciji. Priporoča
ga Svetovna zdravstvena organizacija in se letno spreminja. Podatke za leto 2005 smo dobili na
spletni strani http://www.whocc.no/atcddd/. Po priporočilih SZO uporabljamo tudi za izračun
porabe protimikrobnih zdravil metodologijo DDD.
- bolnišnično oskrbni dnevi (BOD)
Podatek o številu bolnišnično oskrbnih dnevih (BOD) v SBI v letih 2006 in 2005 je posredovala
Plansko-analizna služba SBI.
b) Analiza podatkov
Podatke smo analizirali z Excelom in sicer:
- število izdanih ampul in škatel antibiotikov smo pretvorili v porabljene miligrame
- na podlagi izračunane količine porabljenega antibiotika v mg smo izračunali število porabljenih
DDD danega antibiotika
- izračunali smo razmerje (količnik) med številom porabljenih DDD danega antibiotika in 100
bolnišnično oskrbnih dni (BOD)
- izračunali smo indeks spremembe porabe v letu 2006 glede na 2005
c) PROBLEM:
Za izračun porabe antibiotikov uporabimo podatke o količinah antibiotikov, ki so bile izdane iz
bolnišnične lekarne na oddelke oz. ambulante SBI. Izdana količina antibiotikov ni nujno enaka
porabljeni količini. Ta metodološka napaka se ponavlja vsako leto, tako da so relativne ocene
neodvisne od tega dejstva.
3. Diagrama poteka procesa na katerega se kazalnik nanaša
Poraba antibiotikov iz RL/VL
Nadzorovati želimo:
- proces predpisovanja (odločitev za antibiotik iz VL/RL)
- dolžino zdravljenja z antibiotikom iz VL/RL)
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4. Predlagane izboljšave in načrt za izvedbo izboljšave
a. Kako bomo izboljševali proces
b. Kako bomo spremenjeni proces spremljali
Ad a)
- v vsakodnevno delo je uveden Obrazec za naročilo antibiotika (ONA) iz VL in RL
- dosledno izvajanje Pravilnika o naročanju antibiotikov iz VL oz. RL v SBI (t.j. če ONA ni
ustrezno izpolnjen, lekarna SBI antibiotika ne izda)
- organizacija izobraževanj o smotrni porabi antibiotikov iz RL oz. VL
Ad b)
- redna kontrola naročanja antibiotikov iz VL in RL z ustrezno izpolnjenim ONA
- spremljanje porabe antibiotikov v SBI in na posameznih oddelkih SBI na vsake 3 mesece

5. Težave v posameznih fazah (zbiranje podatkov, analiza, primerjave, načrtovanje
izboljšav itd.)
- ni podatkov o porabi antibiotikov na bolnika
6. Uporabljeni viri
a. človeški
b. časovni
c. finančni
Ad a)
Od človeških virov se angažirajo klinični farmacevt, predsednik Komisije za zdravila in vodja
lekarne SBI. V celoten proces porabe antibiotikov iz VL in RL so vključeni vsi zdravniki,
medicinske sestre in farmacevti receptarji SB Izola. Povdariti velja, da so bile vse ključne
odločitve sprejete v okviru sestankov Komisije za zdravila ter na nivoju vodstva bolnišnice
(strokovni svet, direktor).
Ad b)
Izvajanje Pravilnika o naročanju antibiotikov iz VL oz. RL v SBI je potekalo celo leto 2006.
Ad c)
Splošna bolnišnica Izola za uvedene ukrepe neposredno ne porabi nobenih dodatnih finančnih
virov (npr. plačilo nadur...).
7. Kaj smo se naučili (vpliv na vsakdanje delo, sprememba obnašanja itd.)?
Smotrnejše predpisovanje antibiotikov je koristno tako za bolnika, zdravstveno osebje (zdravnik,
sestra) in bolnišnico kot ustanovo.
- za bolnika: manjša možnost zapletov, stranskih učinkov; manjša verjetnost za razvoj odpornih
bakterijskih sevov
- za zdravnika: zaradi manjše možnosti zapletov, stranskih učinkov pri bolniku in manjše
verjetnosti za razvoj odpornih bakterijskih sevov je manjša možnost, da bo lečeči zdravnik
moral te zaplete reševati
- za medicinsko sestro: manj možnosti za zaplete pri parenteralnem dajanju antibiotikov
- za bolnišnico: ugoden finančni učinki, izboljšalo se je sodelovanje med kliničnim
farmacevtom in zdravniki.
8. Zakaj nam kazalnik služi?
- Kazalnik nam kaže, na katerih oddelkih oz. dejavnostih je potrebno okrepiti strokovni
nadzor nad porabo antibiotikov.
- Služi tudi za primerjavo s podatki o občutljivosti posameznih bakterij ter za primerjavo s
podatki o porabi antibiotikov z ostalimi bolnišnicami v Sloveniji in v svetu.

Izola, 31.1.2007

dr. Katja Štrancar, mag.farm.
klinični farmacevt

