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Millest teen juttu

• andmete päritolust

• metodoloogiast

• antibiootikumide kasutamisest Eestis

• võrdlusest teiste riikidega



Andmed

• Ravimite hulgimüüjate aruannetel põhinev 
müügi statistika

• Katab 100% Eestis kasutatavatest ravimitest

• Ei ütle midagi selle kohta kes ravimit lõpuks 
kasutab



Metodoloogia

• ATC/DPD metodoloogia, mille on välja töötanud 
WHO

• Ise ütlevad nad selle kohta, et see on 
rahvusvaheline ravimite kasutamise keel

• ATC on toimeainete klassifikatsioon, mis 
võimaldab summeerida samasse rühma 
kuuluvate toimeainete kasutamise andmed

• DPD ehk defineeritud päevadoos on toimeaine 
kokkuleppeline tavaline ööpäevane annus



Süsteemsete antibiootikumide kasutamine Eestis 
1994-2014 (DPD/1000/ööpäevas)
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Süsteemsete antibiootikumide kasutamine Eestis 
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Penitsilliinide (J01C) kasutamine 2000-2014 
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Süsteemsete antibiootikumide kasutamine Euroopas 
2013.a (DPD/1000/ööpäevas)

http://ecdc.europa.eu



Laia toimespektriga penitsilliinide ja kombinatsioonide 
kasutamine Euroopas 2013.a

Eestis moodustab beetalaktamaastundlik penitsilliin 
1,8% kogu antibiootikumide kasutamisest. Euroopas keskmiselt 7,8%

http://ecdc.europa.eu

Laia toimespektriga penitsilliinid Penitsilliinide kombinatsioonid



Kokkuvõtteks

• Eestis on antibiootikumide kasutamine stabiilne 
ning Euroopa üks madalamaid

• Toimeainete valikute üle võib teatud juhtudel 
nuriseda

• Võimalikult vähe antibiootikume kasutada ei ole 
eesmärk omaette, oluline on, et õige inimene 
saaks õigel hetkel, õige ravimiga ja õiges 
annuses ravi



Aitäh!

ott.laius@ravimiamet.ee


