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 Allkiri Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev 

ANTIBIOOTIKUMIDE POLIITIKA KLIINIKUMIS 

 
1.  EESMÄRK 

 
Tagada patsientidele optimaalne, efektiivne ja võimalikult ohutu antibiootikumravi 
ning vältida resistentsete mikroorganismide teket ja levikut. 
 
2.  VASTUTUS 
 
2.1.   Antibiootikumide poliitika kujundamine 
 
Antibiootikumide poliitika on Kliinikumi ravimipoliitika osa. Antibiootikumide 
poliitika töötatakse välja infektsioonikontrolli komitee poolt, kooskõlastatakse 
ravimikomiteega ja kinnitatakse Kliinikumi juhatuse otsusega. 
Antibiootikumide formular ja ravijuhendid töötatakse välja ja vaadatakse üle üks kord 
aastas infektsioonikontrolli komitee poolt 
 
2.1.  Antibiootikumide poliitika elluviimine 
 
Antibiootikumide poliitikat rakendatakse kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes, kus 
toimub antibiootikumide kasutamine. Poliitika rakendamise eest vastutavad 
struktuuriüksuste juhid. 
Antibiootikumide poliitika rakendamist juhib ja kontrollib infektsioonikontrolli 
teenistus. 
 
3.  TEGEVUSKIRJELDUS 
 
3.1.  Mõisted 
 
3.1.1. Antibiootikumideks  loetakse kõik mikroorganismidesse toimivad ravimid. 
3.1.2. Empiiriline antibiootikumravi  on enne mikrobioloogiliste analüüside 

vastuste saabumist rakendatav võimalikult lühiajaline, alla 72 tunni kestev 
antibiootikumide manustamine kõige tõenäolisemate haigustekitajate vastu. 
Ainult negatiivsete mikrobioloogiliste vastuste korral pikendatakse empiirilist 
ravi vastavalt vajadusele. 

3.1.3. Etioloogiline antibiootikumravi  on teadaoleva 
antibiootikumtundlikkusega tuvastatud haigustekitaja suhtes võimalikult kitsa 
toimespektriga antibiootikumi manustamine.  

3.1.4. Antibiootikumprofülaktika on reeglina ühekordne antibiootikumi 
manustamine enne kliinilist protseduuri või selle käigus juhul kui on piisavalt 
tõendeid sellise tegevuse efektiivsuse kohta (vt. punkt 3.3.1.5). 
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3.2.    Antibiootikumide formular 
 

3.2.1. Antibiootikumide formular on Kliinikumi ravimformulari osa 
3.2.2. Antibiootikumide sisseviimist ja eemaldamist ravimformularist teostab 

ravimikomitee infektsioonikontrolli komitee ettepanekul. 
3.2.3. Ravimformulari kuuluvate antibiootikumide kasutamise piirangud 

kehtestab ravimikomitee infektsioonikontrolli komitee ettepanekul. 
3.2.4. Antibiootikumide tellimine väljaspool formulari konkreetsele haigele 

toimub vastavalt Kliinikumis kehtestatud korrale. Taotluse kinnitab 
infektsioonikontrolli arst. 
 

3.3.    Antibiootikumide kasutamine 
 

3.3.1.  Põhimõtted 
 

3.3.1.1. Antibiootikumide poliitika Kliinikumis on ühtne, kõik antibiootikumide 
kasutamist sisaldava ravijuhendid peavad olema kooskõlas käesoleva 
dokumendiga. 

3.3.1.2. Antibiootikumide kasutus peab olema iga kliiniku administratsiooni 
pideva kontrolli all. 

3.3.1.3. Kliinikumis lähtutakse antibiootikumide ratsionaalse kasutamise 
põhimõttest, mis tähendab antibiootikumide kasutamise maksimaalset 
võimalikku piiramist, antibiootikumide kasutamist ainult tõestatud 
infektsiooni korral ning maksimaalselt kitsa toimespektriga 
antibiootikumi kasutamist vastavalt antibiogrammile. Lühiajaline (alla 
72 tunni) empiiriline antibiootikumravi on lubatud juhul kui patsiendi 
muu kliiniline informatsioon on piisav teaduslikult põhjendatud oletuse 
tegemiseks infektsiooni olemasolu kohta. 

3.3.1.4. Otsus ja põhjendus antibiootikumravi määramise kohta fikseeritakse 
kirjalikult haiguslukku enne antibiootikumravi alustamist. 

3.3.1.5. Antibiootikumprofülaktika toimub ainult vastava juhatuse poolt 
kinnitatud juhendi kohaselt. 

3.3.1.6. Enne antibiootikumide määramist on raviarst kohustatud võtma kõik 
vajalikud analüüsid, mis aitaksid välja selgitada infektsioonhaiguse 
etioloogiat. Verekülviks tuleb võtta vähemalt 3 analüüsi enne 
antibiootikumravi alustamist. Võimalusel mitte kasutada selleks 
intravaskulaarset kateetrit. Empiirilist ravi võib alustada alles pärast 
analüüside võtmist. 

3.3.1.7. Antibiootikumide kasutamine Kliinikumis toimub vastavalt juhatuse 
poolt kinnitatud empiirilise ja etioloogilise antibiootikumravi 
juhenditele. 

3.3.1.8. Etioloogilise ravi alustamise korral valitakse antibiogrammi alusel 
tekitajasse toimiv kõige kitsama toimespektriga antibiootikum vastavalt 
Juhatuse poolt kinnitatud antibiootikumravi juhendile. 

3.3.1.9. Ravijuhendile mittevastava ravi korral on nõutav selle põhjendus 
haigusloos. 
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3.3.2.  Antibiootikumide tellimine apteegist    
  

vt. PKL-107, JKL-69 
 

3.3.3.  Antibiootikumide manustamine 
 

3.3.3.1. Antibiootikumide manustamisel eelistatakse võimaluse korral 
suukaudset manustamisviisi. 

3.3.3.2. Intravenoosse ravi alustamise korral minnakse üle suukaudsele 
manustamisele niipea kui haige seisund seda lubab. 

3.3.3.3. Antibiootikumide suukaudne manustamine toimub õe juuresolekul. 
 

3.3.4.  Antibiootikumide säilitamine ja mahakandmine osakondades 
  
 JKL-70 , VKL-105 

 
3.3.5.  Antibiootikumide kasutamine teadus- või ravimuuringutes 

 
3.3.5.1. Antibiootikumide kasutamine teadus- või ravimuuringutes toimub ainult 

infektsioonikontrolli komitee loal. 
 

3.4.  Antibiootikumide  kasutamise ja resistentsete 
mikroorganismide järelvalve 

 
3.4.1. Antibiootikumide kasutamise ja resistentsete mikroorganismide üldist 

järelvalvet Kliinikumis ning perioodilisi auditeid osakondades viib läbi 
infektsioonikontrolli teenistus. 

 
3.5.  Koolitus 

 
3.5.1. Antibiootikumravi alast täiendkoolitust Kliinikumis organiseerib 

infektsioonikontrolli teenistus. 
 

3.6.  Ravimifirmade tegevuse kontroll Kliinikumis 
 

3.6.1. Antibiootikumide tutvustamine Kliinikumis ravimfirmade esindajate poolt 
toimub ainult infektsioonikontrolli arsti loal. 

3.6.2. Firmade esindajad on kohustatud kõik tasuta raviminäidised tooma 
apteeki, kus nad võetakse arvele ja väljastatakse osakondadele tellimuste 
alusel. 

 
VIITED 
 
PKL-130 Kliinikumi ravimipoliitika 
JKL-72 Perioperatiivse antibiootikumprofülaktika juhend 


