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Antibiotikum - definice 

Antibiotikum je substance 

biologického, 

semisyntetického nebo 

syntetického původu, která 

vykazuje selektivní toxicitu 

proti bakteriím, a je tudíž 

potenciálně použitelná k léčbě 

infekcí. 

 



THE NEW YORK TIMES, 26. srpen 1943  





Antibiotická rezistence – ohrožení pacientů 

• Infekce vyvolané 
multirezistentními mikroby jsou 
příčinou zvýšené morbidity a 
mortality pacientů, včetně 
prodloužení hospitalizace 
 

• Antibiotická rezistence původce 
je častou příčinou oddálení 
správné antibiotické terapie 
 

• Nevhodná antibiotická terapie 
je u septických pacientů 
asociována s horším průběhem 
onemocnění a vyšší mortalitou 

Nevhodná 

iniciální ATB 

terapie 



Antimicrobial stewardship 



Antimicrobial stewardship (AMS) - definice 

• Optimální výběr, dávkování a 
trvání antibiotické / 
antimikrobiální léčby, která má 
nejlepší klinický efekt pro léčbu 
nebo prevenci infekce, s 
minimální toxicitou pro pacienta a 
minimálním dopadem pro 
následný rozvoj rezistence. 

 

• Organizační nebo zdravotnický 
systémový přístup k podpoře a 
monitorování optimálního 
používání antimikrobiálních látek 
s cílem zachovat jejich budoucí 
účinnost. 
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Proč zavádět AMS program? 

• Nevhodné používání antibiotik 

stimuluje antibiotickou 

rezistenci 

 

• Dle CDC používání 

širokospektrých antibiotik 

zvyšuje až trojnásobně 

pravděpodobnost vzniku 

sekundární infekce vyvolané 

rezistentním mikrobem 



Proč zavádět AMS program? 

• 1 ze 4 nemocničních nákaz (HAI) 

nákaz vzniklých v souvislostí s 

používáním katetru nebo 

chirurgickým zákrokem je 

způsobena rezistentními 

bakteriemi;  

 

• v současné době je 

preventováno pouze 50% HAI. 



Antimicrobial stewardship - strategie 

• CO DOSÁHNOUT 

– Odpovědné používání antibiotik 

– Měřitelné indikátory (např. počet indikací antibiotik v souladu s 

guidelines, počet revidovaných terapií, apod.) 

 

• JAK TOHO DOSÁHNOUT 

– Soubor behaviorálních opatření 

• Na úrovni předepisujícího lékaře 

• Na úrovni systému/organizace 



Předpoklady implementace AMS programu 

AMS program 

• Strategie 

• Řízení/Struktura 

• Spolupráce se specialisty 

• Podmínky pro činnost programu 

 

Činnosti AMS programu 

• Monitorování trendů ATB rezistence 

a spotřeby 

• Tvorba a aktualizace doporučených 

postupů 

• Restriktivní opatření (kategorizace 

antibiotik) 

• Edukace personálu 

• Monitorování prováděných opatření 

(audit) 

 



EU-JAMRAI projekt 



Náplň a výstupy WP 7  

Správné používání antimikrobiálních léčiv u lidí a zvířat 

• Koordinátoři:  
– Norsko a Španělsko 

 

• Úkol:  
– Identifikace stávajících 

antimicrobial stewardship 
(AMS) programů (u lidí i 
zvířat), včetně jejich 
implementace a sumarizace 
výstupů na webové stránce 
ECDC 

– Evaluce míry implementace 
AMS v členských státech 

– Real-time surveillance AMR a 
spotřeby antibiotik 



Koncept „jednoho zdraví“ 



Legislativní podpora v ČR 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich  

poskytování (zákon o zdravotních službách),  

č. 372/2011 

• Část 5, Paragraf 47 

 

(3) Poskytovatel je rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných 
zdravotních služeb 

c) dbát na takové používání antibiotik u konkrétního pacienta, aby došlo k omezování rizika 
vzestupu antibiotické rezistence.  

4) Poskytovatel lůžkové péče je povinen v rámci prevence a kontroly infekcí zpracovat 
program pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí a zajistit jeho činnost. 
Zaměření tohoto programu musí odpovídat charakteru poskytované zdravotní péče a musí 
vycházet z průběhu hodnocení rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí v konkrétních 
podmínkách daného poskytovatele. 

 



Co je „nesprávné“ použití antibiotik? 

Nesprávné použití antibiotik zahrnuje: 

 

• Nadměrné používání antibiotik;  

• Nadměrné používání širokospektrých antibiotik; 

• Oddálení preskripce u kriticky nemocných pacientů;  

• Chybné dávkování (nízké či vysoké dávky, nevhodný dávkovací interval); 

• Nesprávná délka podávání (krátká či dlouhá);  

• Výběr antibiotik není upraven dle výsledku kultivace a citlivosti mikroba. 

 



Bariéry fungování a implementace AMS programu 

• Lidské zdroje 

• Nedostatečná podpora poskytovatelů zdravotní péče 

• Nedostatečná spolupráce předepisujících lékařů 

• Nedostatek dat pro monitoring ATB rezistence a ATB spotřeby 

• Víceúrovňové zásahy - je obtížné měřit efekty 

• Nedostatek času 

• Nedostatek zdrojů / nákladů 

• Fluktuace 

• Preference pacienta 

 



Minimální personální nároky 

• Německo  

– 2 FTE / 1000 lůžek (minimální požadavek) 

 

 

• Francouzská pracovní skupina 

– 6,7 FTE / 1000 lůžek  

FTE – full time equivalent 

 

De With K et al. Infection 2016, PMID: 27066980; Le Coz P et al. Med Mal Infect 2016, PMID: 27021932 



Dostupnost vybraných 33 antibiotik v Evropě, USA a Kanadě 

• Výpadky ve výrobě či dodávkách 

zejména starších (obvykle 

„základních“) antibiotik 

• Výroba či distribuce není 

atraktivní (malý ekonomický 

profit) 

• ČR – opakované výpadky 

depotního penicilinu, 

nitrofurantoinu, perorálního 

isoxazolylpenicilinu (např. 

oxacilin, kloxacilin, 

flukloxacilin, dikloxacilin) 

Pulcini C et al. Forgotten Antibiotics: An Inventory in Europe, the United States, Canada, and Australia. CID 2012; 54: 268-274. 



Spotřeba antibiotik často neodráží úroveň rezistence 

Gladstone BP et al. Antimicrobial resistance rates in gram-positive bacteria do not drive glycopeptides use. PLoS One 

2017; 12: e0181358. 

Spotřeba glykopeptidů vs prevalence MRSA 



Spotřeba antibiotik často neodráží úroveň rezistence 
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Haemophilus influenzae - amoxicilin 
 
Pneumokok - makrolidy 
 
Pneumokok - peniciliny 
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Zdroj: European Surveillance of Antimicrobial 

Consumption Network (ESAC-Net), 2014; Státní  ústav 

pro kontrolu léčiv; Versporten A. JAC 2011. 

 



Krátká vs dlouhá ATB terapie? 

Barlam TF et al. Implementing an antibiotic stewardship program: guidelines by IDSA and SHEA. Clinical Infectious Diseases 2016; 62:e51-e77. 



Efekt AMS programu 



Benefity AMS programu 

Průzkum nemocnic, které zavedly AMS program, ukázal, že: 

 

• 96% nemocnic zaznamenalo redukci nevhodné preskripce; 

• 86% nemocnic snížilo používání širokospektrých antibiotik; 

• 80% nemocnic zaznamenalo snížení nákladů na péči; 

• 71% nemocnic zaznamenalo snížení výskytu nemocničních nákaz; 

• 65% nemocnic dokumentovalo pokles paciento/dnů a pokles mortality; 

• 58% nemocnic zaznamenalo redukci výskytu antibiotické rezistence. 



Je opravdu nezbytné vše dokazovat? 



Opatření, která podporují optimální používání ATB 

• dokumentace indikace, dávkování a délky terapie 

• lokální terapeutické postupy 

• adherence s lokálními guidelines 

• revize podání ATB za 48-72 hodin 

• změna iv na po terapii 

Start Smart - Then Focus  
Antimicrobial Stewardship Toolkit for English Hospitals  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417032/Start_Smart_Then_Focus
_FINAL.PDF 



Vliv omezení preskripce fluorochinolonů a výskyt  

Clostridium difficile infekcí 
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počet pacientů s CDI spotřeba chinolonů

Data: FNKH 



Udržitelnost 

 Nové způsoby 

práce a dosažené 

cíle se stávají 

normou 



Děkuji za 
pozornost 


