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Tartalom

• Az antimikrobiális terápiás döntésekben, 
antibiotikum politika kialakításában való 
részvétel klinikai gyógyszerészi kompetencia. 
Szakmai ajánlások.

• Antibiotikum rezisztencia

• Antimikrobiális stewardship program elemei, 
gyógyszerészi feladatok

• Antibiotikum alkalmazással kapcsolatos 
feladatok a gyakorlatban



Szakmai irányelvek, útmutatók

A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása

4. szakasz: Klinikai gyógyszerészeti szolgáltatások

4.1 Az együttműködésen alapuló, multidiszciplináris terápiás döntéshozatal 
elősegítése érdekében a kórházi gyógyszerésznek részt kell vennie a betegellátás 
teljes vertikumában, a terápiás döntéshozatalban, beleértve a gyógyszeres 
kezelésre vonatkozó tanácsadást, megvalósítást és terápiaváltozás esetén annak 
monitorozását, teljes együttműködésben az orvosokkal, ápolókkal, betegekkel, és 
más egészségügyi szakemberekkel.
4.2 A kórházi gyógyszerész köteles minden orvosi rendelvényt a lehető 
leghamarabb ellenőrizni és jóváhagyni. Amennyiben azt a beteg klinikai állapota 
lehetővé teszi, ez az ellenőrzés a gyógyszer kiadása és alkalmazása előtt meg kell 
történjen.
4.3 A kórházi gyógyszerésznek hozzáféréssel kell rendelkeznie a betegek 
egészségügyi és terápiás adataihoz. Klinikai beavatkozásait rögzítenie kell a 
betegek egészségügyi nyilvántartásában, és szükséges ezek elemzése is a 
minőségfejlesztő beavatkozások elősegítéséhez.



Oxford Handbook of Clinical Pharmacy 
– antibiotikum alkalmazáskor ellenőrizendő szempontok

Klinikai hatásosság
Baktericid vs bakteriosztatikus szerek
Spektrum

Szűk spektrumú szerek ismert kórokozó esetén
Széles spektrumú antibiotikumok preferáltak empirikus terápia alkalmazásakor, 
ill. polimikrobás fertőzések esetén

Alkalmazás módja (adminisztráció)
Lokális alkalmazás nem ajánlott (kiv. ahol specifikusan ez indikált)
Orális terápiát kell előnyben részesíteni, amikor csak lehet, főleg a jó 
biohasznosulású szerek esetében
IV alkalmazás szükséges: (ld. később)
— súlyos infekció
— rossz biohasznosulású antibiotikum alkalmazása
— a beteg nem alkalmas orális terápiára

Lehetséges mellékhatások és interakciók figyelembe vétele



Farmakokinetika
szöveti penetráció – eljut az antibiotikum az infekció helyére?
clearance – vese és májfunkció ellenőrzése

Dózis és adagolási rend
Terápia időtartama
Helyi és nemzeti irányelvek, antibiotikum alkalmazási protokollok 
betartása
Költség



Oxford Handbook of Clinical Pharmacy 
– antibiotikum terápia monitorozás

A terápia hatásosságának biztosítása és a szükségtelen/nem 
megfelelő terápia elkerülése érdekében a következő 
paraméterek rendszeres követése szükséges:

• Testhőmérséklet
• Szívfrekvencia, vérnyomás, légzésfunkciós értékek
• Fehérvérsejtszám, vvt süllyedés
• C-reaktív protein, procalcitonin
• Helyi gyulladásos tünetek, fájdalom, gasztrointesztinális 
funkciók, zavartság, stb.
• TDM (gyógyszerszint monitirozás) – néhány esetben



Infection management by hospital pharmacists
EM Woodford Guegan CE Jamieson
Journal of Infection Prevention 2009

How pharmacists can promote the sensible use of antimicrobials
The Pharmaceutical Journal 1 FEB 2010

ASHP Statement on the Pharmacist’s Role in Antimicrobial Stewardship and Infection 
Prevention and Control
American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) -2009



Antibiotikum rezisztencia (AMR)

"But I would like to sound a note of warning ... It 
is not difficult to make microbes resistant to 
penicillin in the laboratory by exposing them to 
concentrations not sufficient to kill them and the 
same thing has occasionally happened in the 
body."
- Sir Alexander Fleming, 1945



• video



Egyes antibiotikumok felfedezése



Az egyes antibiotikumokra rezisztens baktériumok 
detektálásának kronológiája



Antibiotikum rezisztencia formái

• Természetes rezisztencia (hiányzó target, stb)

– Vancomycin, linezolid rezisztencia a Gram –
negatív baktériumokkal szemben

– Aztreonam, colistin rezisztencia Gram-pozitív 
baktériumokra

• Szerzett rezisztencia

– Mutáció (általában kromoszóma) pl rifampicin, 
ciprofloxacin

– DNS horizontális gén transzfer, plazmidok



2014-es WHO riport fő szempontjai

• Jelenlegi AMR felmérése
E. coli, K. Pneumoniae, S. Aureus
50% feletti rezisztencia a gyakran 
alkalmazott antibiotikumokkal 
szemben

• AMR komoly egészségügyi terhet jelent
mind a klinikai kimenetel,
mind a költségek szempontjából

• Surveillance rendszer
nincs globális konszenzus
hiányzó adatok, térségek
(pl. alapellátás)





Hazai surveillance: OEK





„Az antimikrobiális rezisztencia globális probléma.

~50.000 ember hal meg csak Európában és az USA-ban 
rezisztens infekció következtében, becslések szerint több, 
mint 700.000 a teljes populációt tekintve.”

UK Prime Minister által megbízott szervezet, 
Jim O’Neill közgazdász vezetésével, az 
antimikrobiális rezisztencia problémájának 
kutatására és megoldási javaslatok felállítására.

"If we fail to act, we are looking at an almost 

unthinkable scenario where antibiotics no 

longer work and we are cast back into the 

dark ages of medicine" – David Cameron, 

former UK Prime Minister

“We have reached a critical point and must act now on a global scale to slow 

down antimicrobial resistance” – Professor Dame Sally Davies, UK Chief 

Medical Officer

https://amr-review.org/



Antibiotikum rezisztencia okozta halálozás







Antibiotikum K+F költség vs profit



Diagnosztika fejlesztés







Mit tehetünk?



Antimicrobial Stewardship
Az IDSA (Infectious Diseases Society of America) definíciója az
antimicrobial stewardshipre:

“Coordinated interventions designed to improve and measure the appropriate 
use of antimicrobials by promoting the selection of the optimal antimicrobial 
drug regimen, dose, duration of therapy, and route of administration. 
Antimicrobial stewards seek to achieve optimal clinical outcomes related to 
antimicrobial use, minimize toxicity and other adverse events, reduce the costs 
of health care for infections, and limit the selection for antimicrobial resistant 
strains.”

Olyan koordinált tevékenységek, melyek az optimális antibiotikum 

alkalmazás fejlesztésére és mérésére irányulnak, elősegítve a 
megfelelő hatóanyag helyes dózisban és kellő ideig, megfelelő 

módon történő alkalmazását. Az AS célja az antibiotikum 
felhasználással kapcsolatos optimális klinikai eredmények elérése, a 
toxicitás és más nemkívánatos események minimalizálása, a fertőzések 
ellátásából adódó költségek csökkentése és a rezisztens törzsek 
kialakulásának korlátozása.



„5 D”

Az antibiotikum stewardship célja a fertőző 
megbetegedések klinikai kimenetelének javítása, a 
negatív következmények (antibiotikum rezisztencia 
fokozódás, nosocomiális infekciók) csökkentése mellett.
Ennek biytosítéka a az antibiotikum elrendelés során:
• optimal diagnosis (megfelelő diagnózis)
• drug selection (gyógyszerválasztás)
• dosage (dózis)
• de-escalation 
• duration (terápia időtartama)
Az ASP része a mikrobiológiai eredmények surveillance 
rendszere, a gyógyszer-elrendelési gyakorlat 
monitorozása, fejlesztése.





• video



ASP ajánlások



ASP rendszere
Két fő területre oszlik:
• Az antimikrobiális terápiák elrendelési gyakorlatának és 

a klinikai kimeneteleknek felügyelete, surveillance 
rendszere. A surveillance kiterjed az antibiotikum 
felhasználásra (mennyiségi és minőségi mérések),
ökológiai jelentőségre (antibiotikum rezisztencia 
és Clostridium difficile infekciók megjelenése) és a 
klinikai kimenetelre(morbiditási és mortalitási adatok). 

• Az optimális antibiotikum felírást és alkalmazást 
szolgáló intervenciók megtervezése és 
implementációja. Az intervenciók lehetnek:
– Restriktív, azaz korlátozó jellegűek
– Meggyőző, ösztönző jellegűek



Intervenciók:

• restriktív/korlátozó:
olyan beavatkozásokat alkalmaz, melyek gátolják vagy 
limitálják egyes antibiotikumok alkalmazását
• ösztönző:
azt célozza, hogy az orvosok/eü. szakemberek minél 
pontosabban, optimálisabban alkalmazzák az antimikrobiális 
szereket. Főleg tudásbeli hiányosságok pótlására, rossz 
berögződések kiküszöbölésére helyezi a hangsúlyt.

Rövid távon a korlátozó intervenciók eredményesebbek, míg 
hosszabb távon az ösztönző, meggyőző jellegűek.



ASP kulcspontok - CDC

•Vezetőségi támogatás: szükséges emberi, pénzügyi és informatikai
erőforrások biztosítása
•Felelősség: a programért felelős vezető kijelölése
•Gyógyszerész szakértő: a program vezető gyógyszerészének kijelölése, 
aki az antibiotikum alkalmazés fejlesztéséért felelős
•Tevékenység: Legalább egy intézkedés végrehajtása, pl. a folyamatban 
lévő terápiák rendszeres értékelése az elrendelést követően (48 óra
elteltével) 
•Nyomon követés: Antibiotikum felírási mintázatok és rezisztencia 
adatok monitorizálása
•Jelentés: Orvosok, nővérek és más szakemberek rendszeres
tájékoztatása az antibiotikum-használatról és rezisztenciáról
•Oktatás: klinikusok oktatása



IDSA – strategies of ASP



ASP kezdetek

• adatgyűjtés, elemzés: antibiotikum fogyás
• humán erőforrás: tagok kijelölése

– Általános orvos (nem feltétlenül infektológus)*
– Infektológus-szakképzettségű gyógyszerész, vagy nem 

szakképzett, de lelkes, és infektológiai ismeretekkel 
rendelkezik*

– Infektológus szakorvos
– Mikrobiológus szakorvos
– Informatikus/adatelemző
– Kórházi epidemiológus
– Project manager

*Core Members: ASP alakításához mindenképpen szükséges



ASP kezdetek

• Helyi infekció adatok: (mikrobiológiai laborral 
kooperációban)

– Clostridium difficile

– Antibiotikum rezisztencia adatok
Pl: ha az e. coli rezisztencia magas ciprofloxacinnal szemben, és az intézet 
gyakran alkalmazza mégis, akkor erre felhívást/oktatási anyagot kell 
létrehozni, hogy olyan kórképekben, melyekben gyakori kórokozó az 
e.coli, ne alkalmazzák empirikusan



ASP kezdetek

• Célok kitűzése, melyeket rendszeresen 
felülvizsgál, jelent a team

• Core-team meghatározása a mindennapi 
munkához

• Jóváhagyó személyek, menedzsment



ASP- vízió, marketing

• The Business of Antimicrobial 
Stewardship

• Cost-analysis



ASP haladó
Az ASP hangsúlyos célkitűtése a betegbiztonság és az ellátás 
minőségének fejlesztése. Számos eszköz létezik ennek 
megvalósítására, bár nem mindegyik működik minden intézményben. 
A helyi problémák kezelésére irányuló beavatkozások segítik a 
klinikusok megnyerését az ügynek.
Folyamatos audit és feedback

– Az orvosok és a gyógyszerészek közötti gyakori közvetlen interakciók az 
antibiotikum terápián lévő betegek áttekintésekor ("stewardship rounds") 
lehetőséget adnak az orvosoknak és a rezidenseknek  az antimikrobiális 
kezelési elvek elsajátítására.

Irányelvek és ajánlások szerkesztése
– bizonytékokon alapuló, helyi érzékenységi adatok felhasználásával
– IV - PO konverzió, dózis optimalizáció, de-eszkaláció
– Perioperative profilaxis

Erzékenységi adatok figyelembe vétele a formulária szerkesztéskor, a 
megfelelő antibiotikum alkalmazás ösztönzésére
A pozitív haemoculturák automatikus felülvizsgálata súlyos infekciók, 
pl. véráram fertőzések megfelelő kezelésének biztosítása érdekében

Az ASP-team nem-orvos tagja, pl. gyógyszerész végezheti

Bizonyos antibiotikumok automatikus felülvizsgálata



ASP haladó
Rövid távon eredményt hozó tervek készítése

• magas antibiotikum fogyás/költséges 
területek

• magas rezisztencia adatok

• olyan terület, amit a klinikusok szívesen 
fogadnak

A sikereket prezentáljuk:

pl. eredmények bemutatása referálókon, 
konferencián, poszteren, újságban



ASP – hosszú távon

• Hosszú távú stratégiák, új lehetőségek kidolgozása. Ebben a 
folyamatos, aktív adatgyűjtő és elemző munka ad támpontot. 
Példák:

• Onkológia
– Általánosan jellemző a széles spektrumú antibiotikumok nagy 

felhasználása
– MDR és C. difficile infekciók kiemelt jelentőségűek immunszupprimált 

betegeknél

• Sebészet
– Perioperatív antibiotikum profilaxis

• Általános belgyógyászat, sürgősségi osztály
– Gyakori közösségben szerzett, vagy enyhe infekciókkal kezelt betegek
– Egyértelmű terápiás irányelvek, figyelemfelkeltő ábrák, diagramok 

ajánlottak.



Start Smart Then Focus



Start Smart:
• Csak akkor kezdjünk antibiotikum terápiát, ha biztosan infekcióval állunk 

szemben.
• Gyógyszerallergia anamnézis felvétele.
• Azonnali effektív antibiotikum terápia indítása a diagnózis felállításától

számított egy órán belül (vagy amint lehetséges) súlyos szepszisben vagy
életveszélyes fertőzésben szenvedő betegeknél. A széles spektrumú
antibiotikumok nem megfelelő használatának kerülése.

• Helyi antimikrobiális irányelvek betartása.
• A klinikai indikáció (és adott esetben az infekció súlyossága), a gyógyszer 

neve, dózisa, adagolási rend és a beadás módja legyen feltüntetve a 
lázlapon/gyógyszerelő/antibiotikum terápia követő lapon és a 
betegdokumentációban.

• A dokumentáció tartalmazza a felülvizsgálati és/vagy leállítás dátumát 
vagy a terápia időtartamát.

• A terápia elkezdése előtt legyen tenyésztés levéve, ahol csak lehetséges
(de ez ne késleltesse a terápiát).

• Sebészi profilaxis céljából egyszeri dózis antibiotikum előírása történjen, 
néhány esetet kivéve (ld. később).



Then Focus:

• a klinikai diagnózis és az antibiotikum terápia 
folytatásának szükségessége felülvizsgálandó 48-72 óra 
elteltével.

• világos terápiás terv dokumentálása - ‘antimicrobial 
prescribing decision’

• Antibiotikum stewardship 5 momentuma
1. Antibiotikum leállítása, ha nincs igazolt infekció

2. Váltás intravénásról orális terápiára

3. Antibiotikum váltás – ideálisan szűkebb spektrumúra, egyes 
esetekben viszont a spektrum szélesítésére van szükség

4. Folytatás és felülvizsgálat 72 órát követően

5. Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy (OPAT) –
járóbeteg iv terápia



Audit







5 esszenciális tevékenység:
• nemzetközi és nemzeti irányelvek alapján helyi irányelvek készítése
• formulária szerkesztés és menedzsment, kiadhatósági korlátozások egyes antibiotikumok 

esetében
• antibiotikum elrendelések felülvizsgálata, direkt visszajelzés lehetősége a felíró orvosnak
• antibiotikum elrendelések monitorozása, adatgyűjtések, elemzések, auditok
• mikrobiológiai eredmények, antibiogramok ajánlást tartalmazzanak (pl. limitálni vagy 

súlyozni a megjelenő érzékenységeket)

egyéb feladatok:
• oktatás
• point of care intervenciók: streamlining, de-eszkaláció, switching, dózis optimalizáció
• elektronikus fejlesztések



Video1

video



Gyógyszerészi feladatok

Az ASHP szerint a gyógyszerészeknek kiemelt szerepük van az 
antimicrobial stewardship és az infekció kontroll hatékony 
működésében

• a megfelelő antibiotikum alkalmazás elősegítésével,
• A fertőzések átvitelét csökkentő infekció-kontroll programok 

kidolgozásában való részvétellel,
• Oktatással.

UK, Department of Health:
„In many hospitals, specialist antimicrobial pharmacists work alongside microbiologists 
and infectious diseases doctors to promote good antimicrobial stewardship through 
education, audit, and production of prescribing policies. However, all pharmacists, 
whether in hospitals or the community, have a role in ensuring ‘prudent use’ of 
antimicrobials.”





ASHP – gyógyszerészi feladatok az

optimális antibiotikum alkalmazás

elősegítésére

• Multidiszciplináris munkaszervezés a 
megfelelő profilaktikus, empirikus és 
terápiás antibiotikum alkalmazás 
kialakítása érdekében

• Megfelelő terápia-választás, dózis, 
időtartam, monitorozás, deeszkalációs 
ajánlások készítése

• Protokollok, irányelvek kidolgozása

• Utilizáció, költség-elemzés

• Mikrobiológiai laborral együttműködik

• Surveillance

• Gyógyszerelési hibák és mellékhatások 
lehetőségének csökkentése



Tanulási, fejlődési 

lehetőségek 

gyógyszerészek számára



Helyi ajánlás, „kézikönyv” 
szerkesztésében való részvétel

Minimum követelmények:

• ajánlott hatóanyag, alternatívák
• ajánlott dózisok, adagolás, beadási mód, időtartam

Részletesebb:
• mellékhatások
• kontraindikáció
• gyermekkori, időskori alkalmazás
• alkalmazás várandósság, szoptatás idején
• dózismódosítás szükségessége májfunkciós, vesefunkciós 

eltérések, extrém testtömeg esetén



Ajánlás/irányelv szerkesztői:

A kórházi antibiotikum protokollok általában kollaborációs 
munka eredményei a mikrobiológia/infektológia és a 
gyógyszertár között. A releváns szakmák képviselői is részt 
vesznek az adott területek szerkesztésében (sebészet, 
gyermekgyógyászat, gasztroenterológia). 

Helyi ajánlás, „kézikönyv” 
szerkesztésében való részvétel



Tartalom:

• bizonyítékokon alapuló ajánlásokat tartalmaz, megfelelő hivatkozások feltüntetésével
• az alkalmazási javaslatokon felül (mit és mikor adjunk) tartalmaz mikor ne alkalmazzuk 

ajánlásokat is
• hangsúlyozza a szükségtelen parenterális antibiotikum alkalmazás elkerülését
• tartalmaz kontakt információkat a releváns személyekhez (mikrobiológus, gyógyszerész)
• összhangban van a nemzeti és más releváns kórházi irányelvekkel
• Sebészi profilaxis irányelv
• Klinikai profilaxis irányelv
• Empirikus terápia irányelvek (első és másodvonalbeli szerek feltüntetésével) minimum a 
következő területekre:

• meningitis
• hugyúti infekciók
• alsó légúti infekciók
• sepsis

• Egyéb területek:
• Prophylaxis aspleniás betegek esetén
• GI infekciók
• MRSA
• felső légúti infekciók
• bőr és lágyrész infekció
• klinika/intézet profiljából adódó egyéb terület

Helyi ajánlás, „kézikönyv” szerkesztésében való 
részvétel



Irányelvek betartása



Antibiotikum alkalmazás formái

• Profilaxis:

– Sebészi

– Nem sebészi (medical):
• Kontakt személyek— pl. meningitis

• Immunszuprimált betegek —pl. transzplantált betegek

• HIV-pozitív vagy splenectomián átesett betegek

• Malaria profilaxis

• Post-expoyíciós profilaxis, pl. hepatitis B expozíciót követően



Profilaxis irányelvek



Start Smart

Antibiotikum profilaxis:
a) Egyszeri dózis alkalmazása ajánlott a legtöbb 
esetben.
b) Legfeljebb 60 perccel az incisio előtt történjen 
meg a beadás, hogy a megfelelő vérszint biztosítva 
legyen.
c) Ismételt dózisra van szükség, ha az operáció 
hosszabb, mint az antibiotikum t1/2-e.
d) Antibiotikum terápiát kell kezdeni (a profilaxison 
felül), ha a seb/műtéti terület súlyosan fertőzött, 
kontaminált.



Perioperatív antibiotikum profilaxis







2010 májusában az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ által kiírt pályázat 
keretében a perioperatív antibiotikum-profilaxisra vonatkozóan 10 szabályt kell azonosítani, 
és erre alapozva egy útmutatót kidolgozni, amely jelentőség és hatékonyság alapján 
azonosítja az öt kulcsszabályt, és ezekhez compliance indikátorokat határoz meg. Az 
útmutató  2013-ra elkészült, és az ECDC szakmai jelentés (technical report) formájában 
publikálta a honlapján.

A szisztematikus irodalmi áttekintésben  a következő kérdéseket tették fel a 
perioperatív antibiotikum-profilaxis hatékonyságának kiértékeléséhez: 
• Van-e összefüggés a megfelelően alkalmazott PAP és a műtéti sebfertőzések 

incidenciájának csökkenése között? 
• Melyek azok a tényezők, amelyek hozzájárulnak a PAP compliance 

emelkedéséhez? 
• Melyek azok a korlátok, amelyek megakadályozzák a megfelelő PAP 

végrehajtását? 
• Befolyásolja-e a PAP időzítése, adagolása vagy időtartama a műtéti 

sebfertőzések incidenciáját? 
• Hatással van-e a PAP a Clostridium difficile okozta fertőzések (Clostridium 

difficile infections - CDI) előfordulási gyakoriságára, és az 
antibiotikumrezisztencia kialakulására? 



Audit - példa

• Adherencia mérése a SAP irányelvhez
• 1 hónap beteganyag
• Methods: 
The study was performed in February, 2014 at the 110-bed 
tertiary referral Surgery Department, University of Szeged, 
Hungary. Retrospective analysis of flow-charts was carried out 
to determine individual antibiotic regimens by a dedicated 
surgeon resident and the clinical pharmacist. Surgical 
procedures were classified according to four wound class 
categories (clean, clean-contaminated, contaminated and 
infected) and anatomical sites. Beside antibiotic choice, timing 
and duration of antibiotic use was assessed.





• Results:
During the study period, 404 operations were performed 
(clean: 120 cases, clean-contaminated: 190 cases, 
contaminated: 77 cases, infected: 17 cases) and the most 
frequent operation site was the gastrointestinal tract and bile 
(108 cases). Antibiotic was administered in 274 cases (68 %). 
As anesthesiologists are responsible for the pre-operative 
administration of antibiotics, the timing was optimal (0-30 
min before incision) in all cases. 
Monotherapy and combination was used in 132 and 142 
cases, respectively. The most frequently used monotherapy 
was cefuroxime (61 cases- 46.2%) and cefazolin (47-35.6 %) 
and the most frequent combination was their combination 
with metronidazol (cefuroxime-metronidazole: 54 cases, 
cefazolin-metronidazol: 35 cases).
Single one-shot antibiotic was administered in 69 cases, while 
63 patients received two shots within 24 hour. Prophylaxis 
beyond 1-day was administered in 125 cases 48%. 



Antibiotikum terápia

• Empirikus terápia

• Célzott terápia

Az empirikus terápiakor a "legjobb tipp” megközelítést 
alkalmazzuk, amely figyelembe veszi a fertőzés feltételezett
típusát, a beteg klinikai állapotát és az esetleges allergiát. A 
mikrobiológiai eredmények beérkezése után az empirikus terápia
nem feltétlenül a legjobb választás az azonosított fertőző
organizmus(ok) kezelésére. Ebben az esetben az antibiotikumot
meg kell változtatni, hogy jobban célozzuk a fertőző organizmust.

Ez az antibiotikum de-eszkaláció, vagy streamlining, lényegében 
a terápia spektrumának szűkítését jelenti.



Példák de-eszkalációra
56 éves férfi beteg, UTI-re imipenem/cilastatin terápiát kezdtek, a tenyésztés alapján e. 
coli a kórokozó, mely cefalosporinokra érzékeny: -> cefazolin

Antibiotikum terápia leállítása a 72 éves nőbetegnél, aki a sürgősségire légzési 
elégtelenség panasszal érkezett, melyre azithromycint indítottak, később pangásos 
szívelégtelenséget diagnosztizálnak

Piperacillin/tazobactam+metronidazol lágyrész infekcióra empirikusan -> metronidazol 
elhagyása. Ok: szükségtelen terápiás duplikáció

Vancomycin terápia leállítása a krónikus belgyógyászati osztályon fekvő 89 éves 
betegnél. MRSA kolonizáció miatt kezdték, de nincs jele az aktív infekciónak.

A de-eszkaláció előnyei:
• Csökkenti a másodlagos infekciók kialakulásának rizikóját, pl.: Clostridium difficile, VRE
• Csökkenti a morbiditási, mortalitási rátát: a lehető leghamarabb alkalmazott minél 
effektívebb célzott terápiával javul a klinikai kimenetel
•Csökkenti az antibiotikum rezisztencia kialakulását
•Minimalizálja a toxicitást és a mellékhatásokat
•Csökkenti a költségeket





Antibiotikum alkalmazás mérési 
lehetőségei

• Gyógyszer utilizációs adatok (mennyiségi követés, 
fogyás, DDD, DDD/1000 lakos/nap, PDD, stb)
– nemzetközi
– országos
– helyi

• Betegre vonatkoztatott terápia követés
– lehetőséget ad kvalitatív mérésre, a helyes alkalmazás, 

adherencia kimutatására
– pl: irányelveknek megfelelő terápia választás, helyes dózis, 

terápia időtartama, adagolási rend, iv-per os alkalmazás 
kérdése



Példák

• Antibiotikum fogyás és költségek 100 ápolási 
napra

• C. difficile infekció előfordulás, gyakoriság
• Rezisztencia adatok
• ASP hatásai a betegbiztonsági és klinikai 

kimenetel mutatókra:
– Ápolási napok száma
– Halálozás
– Lélegeztetett napok száma (ICU)

• Compliance – az irányelvek betartása



DDD és fogyási mennyiség 
meghatározás

A fogyási mennyiség lehet DDD/100 betegágy, vagy 
DDD/100 vagy 1000 ápolási nap, esetleg PDD-ben.

A kalkulációhoz szükséges adatok:

• A vizsgált periódus antibiotikum fogyási adatai

• A vizsgálni kívánt klinika/osztály/egység ápolási 
napjainak száma az adott időszakban

• WHO DDD weboldal (www.whocc.no) a DDD-hez

• Excel tábla

• Számológép



DDD és fogyási mennyiség kalkuláció -
példa



Antibiotikum surveillance a Péterfy 
Kórház Szeptikus Sebészeti Osztályán

▪ ASP (Antibiotikum Stewardship Program) része

▪ Éves gyógyszerfelhasználás-elemzés (2015. 08. 01 – 2016. 07. 31. )

▪ Módszerek 
▪ ATC (J - szisztémás fertőzés elleni szerek)

▪ DDD = (DEFINED DAILY DOSE) átlagos napi terápiás dózis

▪ PDD =  (PRESCRIBED DAILY DOSE) elrendelt napi adag

▪ felhasznált DD = fogyási menny. / PDD

▪ Fogyási menny. = PDD/100 ápolási nap



A 2015.08.01-tõl 2016.07.31-ig tartó idõszakban az osztály 22 037 848 Ft-ot
költött gyógyszerre. Ebbõl az antimikrobiális szerek 13 027 135 Ft-ot, azaz az
összes gyógyszerköltség csaknem 59%-át teszik ki.

30 hatóanyag került felhasználásra a vizsgált idõszakban. Az egyes

hatóanyagok felhasznált mennyiségét az alábbi ábra mutatja PDD/100 ápolási

nap egységben.







Látható, hogy a három legnagyobb mennyiségben felhasznált hatóanyag az amoxicillin
– laktamázgátló kombinációk, a vankomicin és a ciprofloxacin.



Az alkalmazott hatóanyagok eloszlását mutatja költség szerint a következő grafikon.





Parenterális és orális antimokrobiális terápia költsége és fogyási mennyisége 
PDD/100 nap-ra vetítve



Betegre szabott terápiakövetés



Betegre szabott terápiakövetés, eredmények



Következtetés

• Szükség van Antibiotikum Stewardship Programra 

(betegbiztonság, rezisztenciamérséklés, költségcsökkentés)
• Néhány változtatással jelentős eredmény 

(parenterális/orális)
• AB terápia követő lap

Időigényes
• AB alkalmazási helyi protokoll készítése













Terápia követés
• szükséges-e antibiotikum adása: infekció megalapozott, 

infekciós markerek
• megfelelő hatóanyag: helyi és nemzetközi szakmai 

ajánlások,irányelvek, formulária, mikrobiológiai eredmény, 
költség

• megfelelő gyógyszerforma: vénás terápia kell-e vagy per os 
alkalmazás lehet

• farmakokinetika:dózis, adagolási rend
• terápia időtartama
• terápia újraértékelése



Infekciós tünetek

• láz (38° C feletti testhőmérséklet)
– nem minden esetben jelentkezik

– idős betegeknél a hypothermia is lehet infekciós tünet

• hypotensio
– systoles vny <90 Hgmm

– dehydratio vagy sepsis lehet az ok

– kevésbé súlyos infekció esetén nem feltétlenül

• tachycardia
– 100 feletti frekvencia

• tachypnoe
– > 20 /perc légzésszám

– PaCO2 <32 Hgmm lélegeztetett betegeknél

– légzési megbetegedésben szenvedő betegek esetén (COPD), ahol eleve 
alacsonyabb az alapérték, nem mindig jelentkezik magas légzésszámmal



Infekciós markerek

Az infekció diagnosztizálására és követésére alkalmas 
biológiai, kémiai anyagok

• fehérvérsejtszám (WBC)- normál: 4–10 G/l 
– leukocytosis, éltalában balra tolt vérképpel

• procalcitonin (pct):
– bakteriélis infekció során megemelkedik a szintje

– érzékeny markara a bakteriális fertőzéseknek

– normálérték: <0,5 ng/ml

• C- reaktív protein (CRP):
– hepatikus eredetű akut fázis fehérje

– gyulladás esetén is megemelkedik a szintje

• biológiai eredetű infekciós marker a pozitív 
mikrobiológiai minta



farmakokinetika:

• szükséges adatok (pl. laboreredmények) rendelkezésre állnak-
e a terápia biztonságos, megfelelő elindításához?

• vesefunkció
• májfunkció
• beteg paraméterek: testtömeg, életkor, dehydratio

• eljut-e a hatóanyag az infekció helyére?
• felszívódás, biológiai hasznosulás

• Higítások, beadási időtartam: (pl. infúziós pumpán keresztül)
• ß-laktám antibiotikumok időfüggő hatása
• Fluorokinolonok dózisfüggő
• PAE figyelembe vétele
• eltarthatóság figyelembe vétele



Feladat: vesefunkció számítás

1. V. A. nőbeteg
születési idő: 1933.02.11.
testsúly: 59 kg testmagasság: 161 cm
Se kreatinin: 89 µmol/L

2. B. G. férfi
szül. idő: 1956.05.21.
testsúly:92 kg testmagasság: 182 cm
Se kreatinin: 89 µmol/L



Vesefunkció
Labor értékek:

Se kreatinin: 55-110 µm/l
BUN: karbamid nitrogén vagy maradék nitrogén: 3.5–7.0 mmol/l

GFR: számított érték

creatitine clearance:
Számítás: Cockroft-Gault kalkuláció

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1244564
Pontosabb, ha 24 órás gyűjtött vizeletből nézzük!



Dozírozási segédletek



Szekvenciális terápia

Kritériumok a per os adáshoz:
- testhőmérsékler <38° C  >24órája
- klinikai javulás jelei
- nincs klinikai indikációja az iv. terápiának (meningitis, endocarditis, 
osteomyelitis)
- orálisan táplálható a beteg
- nincs fennálló vagy potenciális GI felszívódási zavar
- elérhető orális alternatíva az adott készítményből

A legtöbb enyhe vagy közepesen súlyos infekció esetén egy- két dózis iv. 
antibiotikum adása után a beteg állapota klinikai javulást mutat.
Az intravénás antibiotikumok elrendelését minden esetben felül kell vizsgálni 
legkésőbb 48 órával az elrendelést követően, s a megfelelő eredmények 
birtokában (mikrobiológiai leletek, labor leletek) újraértékelni.
Ez lehet a terápiás spektrum szűkítése (de-eszkaláció) vagy per os készítményre 
történő váltás, vagy mindkettő.



Szekvenciális terápia

További kritérium, hogy az orális készítménynek magas, de legalább 50%-os felszívódási 
arányt kell mutatnia, megfelelő gyógyszer koncentrációt kell elérnie a fertőzés helyén, 
hasonló spektrumú antimikrobiális aktivitást és ekvivalens klinikai hatékonyságot kell 
produkálnia, mint a parenterális antibiotikumnak

Az orális gyógyszerformára való átállás növeli a beteg kényelmét, mobilitását, kisebb az 
esélye a phlebitis-nek, és a branül okozta véráram fertőzéseknek. Az átállással a 
szükségtelen folyadékterhelés is kiküszöbölhető. A korábbi hazabocsátás a kórházból 
csökkenti a nozokomiális infekciók kockázatát és a mielőbbi visszatérés a családhoz és 
lehetőség szerint a munkába, jobb életminőséget biztosít és gazdasági előnyöket 
generál. A nővérek az osztályokon jelentős időt töltenek a parenterális antibiotikumok 
beadásra való előkészítésével és magával a beadással. A szekvenciális antibiotikum 
terápia alkalmazásával csökken a személyi idő, a felszabadult nővér más területen 
tevékenykedhet, ez a betegellátást javíthatja.



Szekvenciális terápia




