ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΩΝ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ
(DDDS/100 ΑΘΔΝΔΙ – ΗΜΔΡΔ)
4ορ ΓΔΙΚΣΗ: Καηανάλωζη ανηιβιοηικών
Α. κοπόρ μέηπηζηρ ηος δείκηη
Η θαηαλάιωζε ηωλ αληηβηνηηθώλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε θαη εμέιημε ηεο κηθξνβηαθήο
αληνρήο. Η κέηξεζε ηεο θαηαλάιωζεο ηωλ αληηβηνηηθώλ ζην λνζνθνκείν είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθή γηαηί κε ηελ ηαπηόρξνλε αμηνιόγεζε ηωλ δεδνκέλωλ κηθξνβηαθήο αληνρήο κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα θαη αλάινγεο δξάζεηο παξέκβαζεο. Από ηελ
κέηξεζε ηνπ δείθηε θαηαλάιωζεο αληηβηνηηθώλ δελ πξνθύπηνπλ πνηνηηθά δεδνκέλα γηα ηελ
ρξήζε ηωλ αληηβηνηηθώλ ζην λνζνθνκείν (πρ. ε έλδεημε ρνξήγεζεο ηωλ θαξκάθωλ). Η αμία ηνπ
δείθηε έγθεηηαη ζηελ απνηύπωζε κέζα ζην ρξόλν ηεο ηάζεο θαηαλάιωζεο ηωλ
αληηκηθξνβηαθώλ παξαγόληωλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηηθό ίδξπκα θαη κάιηζηα κε ηέηνην
ηξόπν ώζηε ηα δεδνκέλα ηνπ λνζνθνκείνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα εζληθά θαη δηεζλή
δεδνκέλα επηηήξεζεο.
Β. Πεπιγπαθή ηος δείκηη
Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο θαηαλάιωζεο ηωλ αληηκηθξνβηαθώλ παξαγόληωλ ζηα λνζνθνκεία
είλαη ε Ημεπήζια Καθοπιζμένη Γόζη (Daily Defined Dose - DDD) αλά 100 αζζελείο-εκέξεο.
Η DDD γηα θάζε θάξκαθν εθθξάδεη ηελ κέζε εκεξήζηα δόζε ζπληήξεζεο ζε γξακκάξηα πνπ
ρνξεγείηαη, βάζε επίζεκωλ ελδείμεωλ ηνπ θαξκάθνπ, ζε έλα ελήιηθα αζζελή ζωκαηηθνύ
βάξνπο 70 θηιώλ. Η Ηκεξήζηα Καζνξηζκέλε Δόζε θαξκάθνπ δελ εθθξάδεη πάληα ηελ
ελδεηθλπόκελε δόζε ή ηελ εκεξήζηα δόζε πνπ ζπληαγνγξαθείηαη ζηελ θαζ' εκέξα θιηληθή
πξαθηηθή. Επηπιένλ ε DDD είλαη αλεμάξηεηε από ηελ πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ζηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ αζζελώλ θαζώο θαη ζε άιιεο θαξκαθνινγηθέο παξακέηξνπο.
Η DDD ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην ζπλνιηθό αξηζκό γξακκαξίωλ ηνπ θαξκάθνπ πνπ
ρνξεγήζεθαλ πξνο ηνλ αξηζκό ηωλ γξακκαξίωλ κία κέζεο δόζεο θαξκάθνπ. Η κέζε
εκεξήζηα δόζε ηνπ θαξκάθνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο.
Ο δείθηεο πνπ ζα απνηππώλεη ηελ θαηαλάιωζε ηωλ αληηβηνηηθώλ ζηα λνζνθνκεία κε ηελ
ζπλερή θαηαγξαθή ηνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη ηα DDDs δειαδή, ε DDD
αλά 100 αζζελείο-εκέξεο ζύκθωλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΟΥ γηα ηελ κέηξεζε ηεο
θαηαλάιωζεο ηωλ αληηβηνηηθώλ ζηα λνζνθνκεία.
Απιθμηηήρ: ε DDD γηα θάζε αληηβηνηηθό όπωο ππνινγίδεηαη παξαθάηω.
Παπανομαζηήρ: Σύλνιν εκεξώλ λνζειείαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηαγξαθήο πνπ είλαη νη
έμη κήλεο.
DDDs =

DDD

______________________________________________ x 100/ανά εξάμηνο
ύνολο ημεπών νοζηλείαρ ηο εξάμηνο καηαγπαθήρ
ςνολική σοπηγούμενη ποζόηηηα ανηιβιοηικού (grams)

DDD =

______________________________________________________
Μέζη ημεπήζια δόζη θαπμάκος (grams)

Η θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ αληηβηνηηθώλ ζα γίλεη ζύκθωλα κε ην ζύζηεκα ATC/DDD
(AnatomicalTherapeuticClassification ) ηνπ WHO.Η DDDππνινγίδεηαη γηα όζα αληηβηνηηθά
έρνπλ θωδηθό ζην ζύζηεκα ATC (ATC/DDDclassification, 2014 version).
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/updates_included_in_the_atc_dddindex).
Σην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα νη θαξκαθεπηηθέο νπζίεο θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ην
νξγαληθό ζύζηεκα ζην νπνίν επηδξνύλ θαζώο θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο, θαξκαθνινγηθέο θαη
ρεκηθέο ηδηόηεηέο ηνπο ζε 5 δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε 14 βαζηθέο νκάδεο θαη ζε αληίζηνηρεο
ππνθαηεγνξίεο. Οη αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο θαηαηάζζνληαη ζηελ 7ε θαηεγνξία ηνπ
ζπζηήκαηνο ATC (therapeuticsubgroup J01).Επηθαηξνπνίεζε ηωλ νδεγηώλ θαη ηεο ιίζηαο ηωλ
θαξκάθωλ κε θωδηθό ζην ATC πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίωο από ηνλ ΠΟΥ.
Η κεηαηξνπή ηωλ δεδνκέλωλ θαηαλάιωζεο πνπ ζα ζπιιέγνπλ ηα λνζνθνκεία ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ABCcalc (version 3.1) πνπ αλαπηύρζεθε
ζην StatensSerumInstitute ηεο Κνπεγράγεο ωο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
DanishIntegratedAntimicrobialResistanceMonitoringandResearchProgram (DANMAP). Τν
πξόγξακκα απηό απνηειεί έλα απιό ππνινγηζηηθό εξγαιείν θαη πεξηιακβάλεη κία εηδηθή
εθαξκνγή ηνπ MicrosoftExcel ε νπνία πεξηέρεη όια ηα ππάξρνληα αληηβηνηηθά αλά δξαζηηθή
νπζία. Η κέηξεζε ηωλ DDDs από ηα λνζνθνκεία ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλά εμάκελν γηα όια ηα
αληηβηνηηθά πνπ ρνξεγνύληαη ζπζηεκαηηθά κέζω παξεληεξηθήο νδνύ (ελδνθιέβηα θαη
ελδνκπϊθά) θαη ζα απνζηέιιεηαη ζε εηδηθό δειηίν θαηαγξαθήο ζην ΚΕΕΛΠΝΟ. Σηελ παξνύζα
θάζε ζα επηηεξεζνύλ κόλν ηα αληηκηθξνβηαθά
Σο ζςγκεκπιμένο επγαλείο έσει ήδη αποζηαλεί ζε όλα ηα θαπμακεία ηων νοζοκομείων
και έσει αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος ΚΔΔΛΠΝΟ, ζηο σέδιο Γπάζηρ ΠποκπούζηηρΓείκηερ Δπιηήπηζηρ- Γείκηηρ Δπιηήπηζηρ ηηρ Καηανάλωζηρ ηων Ανηιβιοηικών ζηο
Νοζοκομείο.
Γ. Αξιολόγηζη δείκηη
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αμηνινγείηαη όζνλ αθνξά ηελ πηωηηθή ή απμεηηθή ηνπ ηάζε κέζα ζην
ρξόλν γηα θάζε αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζηνρνζεζία πνπ έρεη ζέζεη
ην θάζε λνζνθνκείν, ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηνπο αθόινπζνπο παξάγνληεο:
Τα αξρηθά επίπεδα θαηαλάιωζεο ηωλ αληηβηνηηθώλ.
Τελ εμέιημε ηεο ηάζεο ηωλ ππόινηπωλ δεηθηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηωλ
αληηβηνηηθώλ, όπωο ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο θαη ηωλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεωλ από
πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα ή άιιωλ δεηθηώλ πνπ κπνξεί λα έρεη ζέζεη ην ίδην ην
λνζνθνκείν γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηωλ αληηκηθξνβηαθώλ
παξαγόληωλ.
Γ. Δπιππόζθεηερ επεξηγήζειρ
Η DDD αλαθέξεηαη ζε ελήιηθα ζωκαηηθνύ βάξνπο 70 θηιώλ. Η θαηαλάιωζε ηωλ
παηδηαηξηθώλ ζθεπαζκάηωλ πνπ απεπζύλνληαη θπξίωο ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο
κεηξηέηαη κε ηελ ρξήζε ηωλ DDD γηα ηνπο ελήιηθεο. Εμαίξεζε απνηεινύλ ζθεπάζκαηα
κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ζηα παηδηά ζηα νπνία όκωο δελ ζπγθαηαιέγνληαη ηα
αληηβηνηηθά.
Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί ε αξρηθή δόζε λα δηαθέξεη από ηελ δόζε
ζπληήξεζεο θάηη πνπ δελ επεξεάδεη όκωο ηελ DDD γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν.
Επεμεγήζεηο γηα θάζε αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα μερωξηζηά ζα δίδνληαη ζηηο νδεγίεο
γηα ηελ ρξήζε ηνπ εηδηθνύ excel.
Τν δειηίν θαηαγξαθήο θαηαλάιωζεο αληηβηνηηθώλ ζα απνζηέιιεηαη θάζε εμάκελν κε
faxή ηαρπδξνκηθά ζην ΚΕΕΛΠΝΟ.

