
Antibiootikumide kasutusest 
tervishoius

Pille Märtin
Infektsioonikontrolli arst
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Eesti infektsioonhaiguste Selts, juhatuse liige
2015



16.11.2015

• Antibiootikum

–ühe mikroorganismi elutegevuse 
produkt teise vastu tagamaks paremat 
ellujäämist

–Evolutsiooniliselt kogu aeg olemas 
olnud alates esimesest mikroobist
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AB ravi unikaalsed aspektid

- suunatud mikroobi vastu (mitte otseselt 
patsiendi heaks)

- saab kasutada haiguse ennetuseks ja raviks

- iga raviepisood häirib alati ülejäänud 
mikrofloorat patsiendis ja ka ümbritsevas 
keskkonnas (nt. haiglas)
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• Arst on Ciprinol tabletid teile välja kirjutanud, kui te olete nakatunud 
sellele ravimile tundlike bakteritega. Ciprinol tablette kasutatakse…

• Näidustused

Doksütsükliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud 
infektsioonid…

• 1. MIS RAVIM ON AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG JA 
MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Bakteriaalsete infektsioonide raviks kasutatav antibiootikum (laia 
toimespektriga).

Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud 
infektsioonid…

Allikas: http://www.raviminfo.ee/apthkiri.php#
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Ambulatoorses praktikas
• Mis on head?

– Retseptiravim

– Patsient usaldab arsti selles küsimuses

• Mis on murekohad?
– Digimaailma arengud (antibiootikumi määramine 

telefoni konsultatsiooni järel …)

– Tekitaja uuringud alustades lihtvereanalüüsist, edasi 
mikrobioloogilised uuringud

– Laiema spektriga ravimi kasutamine kindluse mõttes

16.11.2015 5PMärtin



European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report 2014.
Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections. Stockholm: ECDC; 2015.
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Antibiootikumid haiglapraktikas

• Mis on head?
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http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/point-
prevalence-survey/Documents/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-
PPS-summary.pdf, ECDC, 2013
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• Mis on murekohad?
– Haiglas kasutatakse laiaspektrilisi antibiootikume 

raskete infektsioonide raviks
• Võib olla tulles vastu patsiendi soovile ja tagada endale 

kindlus kasutatakse laiemat spektrit ja pikemalt
• Infektsioonikontrolli järelevalve oluline

– Kallimad
– Vajalik järjepidev kontroll ja kasutuse õpetus
– Haiglahügieeni tõhusus (nt. patsientide ja personali 

kätehügieen …)
– Multiresistentsete mikroobidega infektsioonide ravi 

keerukus ja patsientide isolatsioon

Antibiootikumid haiglapraktikas-2
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Patsient N.1.
• 34a. mees pöördub arsti poole
• Kaebuseks kurguvalu, 

neelamisvalu, palavik üle 39°C 
3päeva

• Vaatlusel mädakatud mandlitel, 
külv?

• Dgn. Angiin
• Parim võimalik ravi: penitsilliin 7-

10 päeva
• Apteek: penitsilliin otsas � arst 

kirjutab välja amoksitsilliini
(laiem spekter …)

• Patsient paraneb 3 päevaga, 
igaks juhuks võtab veel ühe 
päeva …
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Patsient N.2

• 60a. Mees, insult, sepsis (kopsupõletik ja 
kuseteede infektsioon)

• Kaks haiglat –kokku 1,5 kuud, kolm 
laiaspektrilist antibakteriaalse ravi kuuri

• Kolmandasse haiglasse järelravile

• Toru põies, hingamisteedes ja 
kopsukelmeõõnes

• Isoleeritud, külvatud erinevad materjalid
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Külvid 10 p. vahega

• E.coli 4+
– ESBL+
– Amikatsiin MT
– Amoks/klav R
– Ertapeneem T
– Genta R
– Meropeneem T
– Pip/tazo R
– Tsefepiim R
– Tsefotaksiim R
– Tseftasidiim R
– Tsefuroksiim R
– Tsipro R

• E.coli 4+
– ESBL+ poriini defektiga
– Amikatsiin R
– Amoks/klav R
– Ertapeneem R
– Genta R
– Meropeneem MT (MIC)
– Pip/tazo R
– Tsefepiim R
– Tsefotaksiim R
– Tseftasidiim R
– Tsefuroksiim R
– Tsipro R
– Kolistiin MIC 0,38    T 

R-resistentne e. toimeta, T-tundlik antud preparaadile
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Üksikud 
resistentsed tüved

Resistentsete 
tüvede
ülekasv

Antibiootikumravi

Antibiootikumresistentsete tüvede 
selektsioon

Campaign to Prevent Antimicrobial Resistance in Healthcare Settings
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Kokkuvõte

• Antibiootikumide kasutus ambulatoorses 
praktikas retseptiga- väga hea!

• Rohkem analüüse � täpsem võimalik ravi

• Haiglapraktikas Euroopa madalama kasutuse 
poole peal

• Rasked infektsioonid, väga resistentsed 
tekitajad, oluline haiglate infektsioonikontroll, 
hügieen, järelevalve
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