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Nákladově efektivní používání 
antibiotik, které dosahuje maximální 

léčebné účinky při minimální toxicitě a 
vývoji rezistence.

WHO Global Strategy 2000

Definice WHO pro správnou 
antibiotickou praxi



Narůstající antibiotická 
rezistence ohrožuje účinnost 
antibiotik nyní i v budoucnu

§ Rezistence vůči antibiotikům je stále závažnějším 
problémem zdraví veřejnosti v Evropě.

§ Zatímco počet infekcí způsobených rezistentními 
bakteriemi stále narůstá, zavedení nových antibiotik 
není nadějné, což jsou bezútěšné vyhlídky, pokud jde o 
dostupnost účinné antibiotické léčby v budoucnosti.



Příčiny vzniku a šíření rezistentních 
bakterií v komunitě

§ nadužívání antibiotik
pro „pocit bezpečí“
tlak části pacientů nebo rodičů dětí
přehlížení významu  rezistence lékaři i pacienty
suboptimální léčba (dávky, interval)

§ socioekonomický stav 
§ hustota osídlení, způsob života
§ cestování
§ globalizace, potravinové řetězce

Economic and Social Committee EU



Antibiotická rezistence
• Od roku 1998 je ATB rezistence považována jako vážný problém ohrožující veřejnost 

států EU: Copenhagen Recommendations. Report from the Invitational EU 
Conference on The Microbial Threat - Copenhagen Denmark, 9-10 September
1998.

• V roce 2001 vydala Evropská rada recommendation on prudent use of
antimicrobial agents in human medicine (2002/77/EC), ve kterém žádá 
členské státy EU o vypracování strategie a implementaci opatření k zabezpečení 
vhodného (správného) používání antibiotik a k prevenci šíření atb rezistentních 
bakterií. 

• Závažnost faktu přítomnosti ATB rezistence v EU byla zdůrazněna přijetím  závěrů 
Council Conclusions on Antimicrobial Resistance - Luxembourg 10 June 2008.

• V roce 2010 přijala Evropská komise akční plán k omezení narůstající hrozby 
antibiotické rezistence (COM/2011/748)

• politická deklarace Organizace spojených národů (OSN) o antimikrobiální rezistenci 
přijatá v roce 2016

• globální akční plán WHO k antimikrobiální rezistenci přijatý v roce 2015

• Evropský akční plán Jednoho zdraví proti antimikrobiální rezistenci 
(COM/2017/0339)



Akční plán Národního antibiotického 
programu České republiky (AP NAP) na 

období 2019-2022 



Prevence antibiotické 
rezistence PDP2
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Cíl projektu:

• Zastavení nárůstu spotřeby antibiotik 
v komunitní oblasti 



Prevence antibiotické 
rezistence PDP2

Vypracování a šíření doporučení ohledně 
správného užívání antibiotik

• nová doporučení pro ambulantní terapii komunitních 
infekcí respektující moderní zásady antibiotické 
preskripce s ohledem na epidemiologickou situaci v 
rezistenci jednotlivých infekčních agens v České 
republice;

• pokyny k používání jednotlivých antibiotik, které budou 
popisovat jejich klinické použití s ohledem na poslední 
platné shrnutí charakteristik přípravku a trendy 
rezistence;

• Propagace doporučení formou seminářů



PROČ?
§ ATB rezistence představuje významnou hrozbu pro veřejné 

zdraví, zejména proto, že antibiotika jsou základem běžné 
lékařské praxe.

§ SZÚ ve spolupráci se zástupci odborných společností/sdružení 
a členy SKAP připravilo doporučení, která nabízejí informace o 
používání antibiotik založené na důkazech, aby pomohly 
zpomalit rozvoj rezistence.



Aktualizace doporučení
§ Smyslem aktualizace je na základě nejnovějších 

podkladů poskytnout informace o možnostech léčby 
zohledňující zpomalení nárůstu antibiotické rezistence

§ Pro prevenci rezistence je důležité používat antibiotika 
pouze v nezbytných situacích, ne u samoúzdravných 
onemocnění

§ Pacient by měl být poučen o možnostech 
symptomatické léčby

§ V situacích, kdy je použití antibiotik indikované, je třeba 
preferovat úzkospektrá antibiotika s minimálními 
ekologickými dopady (rezistence, klostridiová 
kolitida,…)

§ Neprodlužovat zbytečně délku podávání antibiotik



Aktualizace ve spolupráci s 
norským partnerem 

projektu
§ Norská doporučení „Národní směrnice pro používání antibiotik v 

primární péči“
§ Anglická doporučení „Antimicrobial stewardship“
§ Odborné databáze



Proč předepisujeme 
antibiotika?

§ Úleva od symptomů onemocnění

§ Obava z možných komplikací či zhoršení 
průběhu onemocnění

§ Nátlak ze strany pacienta



Antibiotika a komplikace
§ Britská studie se zabývala 

výskytem komplikací v 
praxích s různých přístupem 
k ATB preskripci

§ U naprosté většiny infekcí 
nebyl rozdíl ve výskytu 
komplikací

§ Při 10% redukci spotřeby 
ATB v 7 000 ordinací lze 
očekávat:
1 pneumonii navíc za rok
1 peritonzilární absces za 
10 let

BMJ 2016 Gulliford 
http://www.bmj.com/content/354/bmj.i4245



Antibiotická rezistence
§ Fakt 1

§ Rezistence k antibiotikům má vzrůstající charakter
§ Fakt 2

§ Celková spotřeba antibiotik v populaci má vliv na 
antibiotickou rezistenci

§ Fakt 3
§ V rámci primární péče je předepisováno 80% až 90% 

všech antibiotik, a to zejména pro infekce dýchacího 
ústrojí

§ Fakt 4
§ Komunikace s pacienty je klíčovým faktorem



Fakt 1
Rezistence k antibiotikům 
má vzrůstající charakter



Ano, ale…
§ Vyšší úroveň rezistence převládá u typických nemocničních 

patogenů – (např. Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa)

§ Rezistence v komunitní oblasti je u většiny patogenů 
nízká

• Streptokoky, pneumokoky jsou nadále vysoce 
citlivé k penicilinu

• E. coli je citlivá k nitrofurantoinu
§ Stoupá rezistence především k alternativním 

antibiotikům
• makrolidy 
• amoxicilin/klavulanát
• cefuroxim
• fluorochinolony



Rezistence respiračních patogenů 
v komunitě v České republice

Data: Národní  referenční laboratoř pro antibiotika
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Rezistence Haemophilus influenzae 
komunitní respirační infekce, ČR

Data: NRL pro antibiotika; Pracovní skupina pro monitorování rezistence; Žemličková H, 
Jakubů V. Practicus 2019; 6: 14-19.
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Rezistence E. coli
(srovnání trendů 2005, 2011, 2016, 2021)
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Fakt 2
Celková spotřeba antibiotik 

v populaci má vliv 
na antibiotickou rezistenci



Trendy ve spotřebě antibiotik 
v České republice

14 DDD/1000/den (1989) 16,9 DDD/1000/den  (2019)
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Podíl PNC s úzkým spektrem (V-PNC)  z 
celkového počtu pacientů s ATB předepsaných 

PL v jednotlivých okresech ČR

Ve většině okresů je patrný trend ke 
snižování preskripce V-PNC

Data: Michal Prokeš, SKAP, CKS NAP



Používání ATB –
ambulantní a nemocniční 

spotřeba



Fakt 3
V rámci primární péče je

předepisováno 80% až 90%
všech antibiotik, 

a to zejména pro infekce
dýchacího ústrojí



Až polovina 
antibiotik je 
podávána 

nesprávně!!



Antibiotická preskripce v 
primární péči

Onemocnění Preskripce Velká 
Británie

Ideální preskripce: 
ESAC rozpětí

Akutní bronchitis 92% 0 – 30 %

Akutní tonsillitis 60% 0 – 20%

Akutní rhinosinusitis 92% 0 – 20% 

Akutní otitis media
6mo – 2yr
2yr – 18yr

96%
94% 0 – 20% 

ESAC-Net, Adriaenssens et al, 2011

ČR – aktuální data??



Preskripce antibiotik dle klinické diagnózy, 1999
20 pediatrů s opakovanou účastí v auditu 

(1999 - 2000)

akutní bronchitis
32,6%

superinfekce AB
6,7%

tonsillopharyngitis
29,4%

rnihopharyngitis
4,2%

laryngotracheitis
14,5%

akutní sinusitis
6,2%

pneumonie
5,3%

otitis media
1,0%

bakteriální
virová

625 případů 
ARI léčených 
antibiotiky

Převládající 
etiologie:

Data: Jindrák V, multicentrický audit 1999-2001



Preskripční preference praktických pediatrů
u respiračních infekcí s převládající 

virovou etiologií
výsledky preskripčního auditu 1999
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Komunikace s pacienty je 
klíčovým faktorem

Fakt 4



Komunikace s pacienty
§ Studie ukazují, že spokojenost pacienta v zařízení primární péče závisí 

více na efektivní komunikaci než na tom, zda dostane předpis na 
antibiotika, a že předepisování antibiotik na infekce horních cest 
dýchacích nesnižuje počet následných návštěv v ordinaci.

§ Odborné rady lékaře ovlivňují vnímání pacientů, jejich postoj k vlastní 
nemoci a pochopení potřeby antibiotik, zejména dostane-li se jim rady, 
co mohou očekávat v dalším průběhu nemoci, včetně realistického 
času potřebného pro uzdravení a postupu samoléčby.

§ Předepisující lékaři v primární péči si nemusí vymezovat více času na 
návštěvy, během nichž nabízejí alternativy k předepisování antibiotik. 
Studie ukazují, že to lze zvládnout za průměrně stejnou dobu 
návštěvy, a přesto je zachována vysoká míra spokojenosti pacienta.

ECDC, European awareness day 



JAK byla doporučení 
aktualizována?

§ DP se snaží poskytnout návod pro rozlišení 
bakteriální x virové infekce a argumenty pro 
použití/nepoužití antibiotika

• empirická terapie
§ Jednoznačná preference úzkospektrých

antibiotik
• dlouhodobá účinnost na majoritní 

původce infekcí

§ Krátkodobé používání antibiotik



Renesance „starých“ 
antibiotik

Dávkování
Farmakokinetika/farmakodynamika
Break-pointy
Účinnost
Bezpečnost
SPC

penicilin

nitrofurantoin

amoxicilin

flukloxacilin



Respirační infekce
Otitis media acuta, sinusitis acuta

§ Dominantní patogen – pneumokok

§ Hemofily – minoritní role s predominancí u 
opakovaných epizod

• Největší podíl mají kmeny neopouzdřené 
kmeny hemofilů (nižší virulence)

§ Velký samoúzdravný potenciál1

(17% u pneumokoků vs. 48% u hemofilů 
a 75% u moraxel)

1Klein JO. Microbiologic efficacy of antibacterial drugs for acute otitis media. Pediatr Infect Dis 
J. 1993;12:973975.



Haemophilus influenzae

Typovatelný Hi
(Hi)

Netypovatelný Hi
(NTHi)

Serotypy
a až f (Hib) neopouzdřené 

kmeny

Streptococcus pneumoniae

Polysacharidové pouzdro je hlavním faktorem 
virulence (ochrana před fagocytózou).



Etiologie OMA a ATB

54%

46%

kultivačně pozitivní kultivačně negativní

58%21%

10%

11%

pneumokok hemofil

moraxela ostatní

30%

70%

spontánní úzdrava efekt ATB

73%

27%

nepotřebuje ATB
potřebuje ATBPrymula et al. Lancet 2006

ČR+Slovensko studie efektivity 
prevence OMA pomocí PCV10 
vakcinace
• 474 dětí s diagnózou OMA 



Respirační infekce
Otitis media acuta, sinusitis acuta

§ Výskyt komplikací OMA je extrémně vzácný a 
neliší mezi pacienty s ATB vs pacienty s 
placebem1

§ Širokospektrá antibiotika nemají méně 
„selhání“ v terapii respiračních infekcí HCD 
(3,7 vs 3,4) ve srovnání s úzkospektrými 
antibiotiky2

1Venekamp RP, Sanders SL, Glasziou PP, Del Mar CB, Rovers MM. Antibiotics for acute otitis 
media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(6):CD000219.
2Gerber JS, Ross RK, Bryan M, et al. Association of broad- vs narrow-spectrum antibiotics with 
treatment failure, adverse events, and quality of life in children with acute respiratory tract 
infections. JAMA. 2017;318:23252336.



Mají širokospektrá ATB lepší efekt pro 
léčbu respiračních infektů u dětí v 
porovnání s úzkospektrými ATB?

Gerber JS, Ross RK, Bryan M, et al. Association of broad- vs narrow-spectrum 
antibiotics with treatment failure, adverse events, and quality of life in children with 
acute respiratory tract infections. JAMA. 2017;318:23252336.

30 159 pacientů
• 19 179 OMA
• 6 746 Strep A faryngitida
• 4 244 sinusitida

30 086 pacientů
• 25 790 úzkospektrá ATB 

(penicilin/amoxicilin)
• 4 296 širokospektrá ATB



Délka podávání antibiotik
§ Frekvence a délka podávání antibiotik mají vliv na vznik 

ATB rezistence
§ Délka podávání ATB je historicky vázána spíše na 

precedentech než rigidních datech
§ Pacienti jsou nabádáni k dodržování délky terapie (i 

když se cítí lépe)
§ Riziko vzniku nežádoucích účinků ATB je kumulativní a 

zvyšuje se s délkou expozice
§ Nástrojem prevence ATB rezistence je léčit infekce co 

nejkratší dobu při dosažení dostatečné efektivity léčby



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.



Proč prodlužujeme léčbu?
§ Začátek hledejme už ve 40 letech
§ Léčba penicilinem pneumokokové pneumonie 

po jeho objevení byla velmi úspěšná
§ Historický standardní dávkovací režim(iv nebo 

im)
• dávka 30 – 40 kIU a den!! 
• délka terapie 1-4 dny

„Standardní“ terapie 
2,4-12 MIU a den

dáv. interval 4 – 6 hodin
délka terapie 10-14 dní



§ V roce 1945 byla ale popsána 3 selhání (ze 44 
pacientů)

• 1 pacient léčen 12 h
• 1 nová infekce jiným sérotypem
• 1 pneumonie vyvolaná stejným sérotypem 

vzniklá za měsíc po ukončení terapie

§ Doporučení prevence relapsu prodloužení 
léčby o 2-3 dny po klinické úzdravě

Proč prodlužujeme léčbu?



Projekt prevence antibiotické 
rezistence (ZD-PVP2-001) byl podpořen 

grantem z Fondů EHP 2014–2021 
z programu Zdraví
www.eeagrants.cz


