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Zāļu nepieejamība / trūkums

(medicines shortages)

Medicines shortages in European hospitals. EAHP Medicines Shortages Survey 2018. Available: http://www.eahp.eu/practice-and-policy/medicines-

shortages/2018-medicines-shortage-survey
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TOP 10 trūkušās zāles 2018. gada aptaujā

1. • Piperacilīns/tazobaktāms – 272 atbildes, 18 valstis

4.
• Cefalosporīni – 86 atbildes, 20 valstis
• t. sk. ceftazidīms, cefepīms, cefuroksīms, cefotaksīms, ceftriaksons

5.
• Gentamicīns – 80 atbildes, 7 valstis

6.
• Amoksicilīns/klavulānskābe – 67 atbildes, 10 

valstis

“Multiple antibiotic shortages have led to delayed doses, 

suboptimal alternative therapy, increased length of stay.” – UK 

Medicines shortages in European hospitals. EAHP Medicines Shortages Survey 2018. Available: http://www.eahp.eu/practice-and-policy/medicines-shortages/2018-

medicines-shortage-survey



https://amrbenchmark.org/key_finding/antibiotics-in-clinical-development/

Jaunu antibiotiku atklāšana 

nav pietiekami strauja

Viens no risinājumiem: 

«mūsdienīgot», atbildīgi lietot 

jau esošās antibiotikas



Kas ietekmē atbildīgu antibiotiku 

lietošanu?

Pacientu līdzestība – gan pašu pacientu, gan 

arī veselības aprūpes speciālistu atbildība

Tong S et al. Patient compliance with antimicrobial drugs: A Chinese survey. American Am J Infect Control. 2018 Apr;46(4):e25-e29



Antibiotiku blaknes
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https://medicine.lv/raksti/septilin-dabisks-lidzeklis-imunitates-stiprinasanai Skatīts 13.11.18.



Zāļu formu, devu, ievades intervālu u.tml. 

pieraksta veida korektuma būtiskums



Pamatojums antibiotiku 

nozīmējumam



Zāļu (ne)saderība – piemēri

Aminoglikozīdi – citas antibiotikas, piemēram, 

penicilīnus, cefalosporīnus jāievada vismaz 1 h pirms 

vai pēc aminoglikozīdu ievades – pretējā gadījumā 

veidosies bioloģiski neaktīvi amīdi

Gentamicīns – nedrīkst lietot maisījumā kopā ar 

➢ eritromicīnu, furosemīdu, heparīnu1 - veidojas nogulsnes

▪ gentamicīns (100 µg/ml) un heparīns (5000 DV/ml) NaCl 0,9% 

šķīdumā 4ºC – nogulsnes nav izkritušas2

➢nātrija hidrogēnkarbonātu – var izdalīties CO2

1Gentamicin Krka 80 mg/2 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām. Zāļu apraksts. 10.05.2018. Gentamicin Sopharma 40 mg/ml šķīdums 

injekcijām/infūzijām. Zāļu apraksts. 12.04.2018.
2Bastani B. The myth of incompatibility of gentamicin and heparin revisited. J Nephrol. 2011 Mar-Apr;24(2):192-5.
3https://www.medicines.org.uk/emc/product/6531/smpc



Zāļu (ne)saderība – piemēri

Ceftriaksons – nedrīkst vienlaicīgi lietot vai 

ievadīt maisījumā ar kalciju saturošiem 

šķīdumiem (piem., Ringera šķīdumu vai 

Hartmana šķīdumu) – veidosies nogulsnes1

Imipenēms/cislastatīns

➢nedrīkst šķīdināt ar laktātus saturošiem šķīdinātājiem 

➢zāles var ievadīt caur i/v sistēmām, caur kurām ticis 

lietots laktāta šķīdums 2

1Ceftriaxon MIP 1 g pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai. Zāļu apraksts. 11.01.2018.
2Imipenem/Cilastin Ranbaxy 500 mg/500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai. Zāļu apraksts. 01.02.2018.



Gentamicīna IV saderība – BKUS rekomendāciju 
piemērs



Gentamicīna IV saderība

Micromedex



Therapeutic drug monitoring (TDM) kā klīnisks 

process atbildīgai antibiotiku lietošanai

Kur šobrīd atrodamies Punt N. An Overview of Therapeutic Drug Monitoring Software. European Association of Hospital Pharmacists Academy Seminar on 

TDM, 20 October 2018, Warsaw



Antibiotiku (AB) sagatavošana ievadei 

slimnīcas aptiekā

AB sagatavošana ievadei 
speciāli apmācīta personāla = 
farmaceitu uzraudzībā

Pacientam drošs 
pagatavojums

Iespējama racionālāka zāļu 
izlietošana un līdz ar to 
finansiāli ietaupījumi 
Iespējama uzglabāšanas 
ilguma paildzināšana, 
salīdzinot ar nodaļā gatavoto 
u.c.

Nepieciešami ieguldījumi 
aseptiskā bloka izbūvei un 
speciālistu apmācībai –
nedrīkst cerētu uz tūlītēju 
finansiālu ieguvumu

Papildus speciālisti 
(gatavošana, kontrole)

Farmaceitu kā tādu trūkums 
(farmācijā nav bezdarbs)



Antibiotiku atšķaidīšanas 

rekomendācijas – BKUS piemērs



Kā uzglabāt atšķaidītas antibiotikas –

BKUS rekomendāciju piemērs



Antibiotiku sagatavošana ievadei BKUS 

slimnīcas aptiekā

Šobrīd antibiotikas tiek sagatavotas 

onkohematoloģijas nodaļai – kopš 2017. gada 

jūnija











Paldies par uzmanību!

Ilūzijas par antimikrobiālās rezistences apjomiem

Reālā situācija


