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Háziorvosok antibiotikum-használata

Világszerte egyre nagyobb veszélyt jelent, 
hogy a háziorvosok által felírt antibiotiku-
mokra egyre több bakteriális törzs rezisz-
tens. Az Egyesült Államokban a háziorvo-
sok igen gyakran írnak fel antibiotikumot 
gyermekkori felsô légúti hurut, otitis me-
dia, pharyngitis vagy sinusitis miatt. Az 
ottani adatok szerint a háziorvosi praxisban 
ellátott gyerekek több mint 50%-át anti-
biotikummal kezelik, annak ellenére, hogy 
ku tatások szerint ezeknek a megbetege-
déseknek csak mintegy negyedét okozza 
valamilyen bakteriális fertôzés. A gyakori 
antibiotikum-adás egyik oka a szülô és az 
orvos közti nem megfelelô kommunikáció. 
Az Annals of Family Medicine 2015. júni-
usi számában amerikai szerzôk jártak utá-
na annak, hogy mi az összefüggés az or-
vosi kommunikáció, az antibiotikum-ren-
delés és a szülô vizittel való elégedettsége 
között. 

A rendelésen az orvos nagy általános-
ságban kétféle módon próbálja a szülôt 
meggyôzni az általa javasolt tüneti, az an-
tibiotikum használatát mellôzô kezelésrôl:
–  Pozitív módon, vagyis elmagyarázza, 

hogy a szülô hogyan segíthet a gyermek-
nek, hogy panaszai csökkenjenek (pl. 
javasolja, hogy köhögés esetén egy kanál 
mézzel próbálkozzon)

–  Negatív módon, vagyis azt mondja, hogy 
az antibiotikum adása nem ér semmit, 
mert vírusinfekcióról van szó, amire az 
antibiotikum nem hat.
Egy régebbi vizsgálat szerint a szülôk  

a vizit alkalmával tanácsot várnak az orvos-
tól arra vonatkozólag, hogy hogyan segít-
senek gyermekükön, és frusztrálja ôket, ha 
csak azt hallják, hogy nincs szükség ke-
zelésre. Ilyen esetekben a szülôk gyakran 
megkérdôjelezik az orvos tanácsát. Az 
elégedetlen szülôvel szemben álló házior-
vos, hogy a negatív emóciót elkerülje, jobb 

meggyôzôdése ellenére ilyenkor mégis 
antibiotikumot rendel. Ha viszont az orvos 
arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben 
a panaszok nem javulnak, szívesen meg-
nézi újra a gyermeket, és ebben az esetben 
antibiotikum adása is szóba jön, a szülô 
elégedettebben távozik. A vizsgálatban 
1285 gyermekorvosi vizit adatait elemez-
ték, amelyben a szülôk valamilyen felsô 
légúti panasz miatt keresték fel a rendelôt. 
Érdekes módon azt találták, hogy bár po-
zitív tanácsadás esetén kevesebb antibio-
tikum adására került sor, a szülôk akkor 
voltak a legelégedettebbek, és fogadták el 
leginkább, hogy antibiotikumra nincs szük-
ség, ha pozitív és negatív tanácsot is kap-
tak, vagyis részletes felvilágosításban része-
sültek a betegség természetérôl és a ke-
zelésérôl.  

Egy másik közleményben, amely a Fa-
mily Practice 2015. áprilisi számában jelent 
meg, holland szerzôk hasonló következte-
tésre jutnak. 2724 általános orvosi vizit 
adatait elemezték, felnôttek és gyermekek 
egyaránt szerepeltek az analízisben. A be-
tegek harmada volt gyermek, ôk többnyi-
re amoxicillin-kezelést kaptak, míg felnôt-
tek esetén doxyciclin volt a preferált anti-
biotikum. A vizitek 38%-ában került sor 
antibiotikum adására, amely a szerzôk 
szerint az esetek mintegy felében indoko-
latlan volt, nem felelt meg a használatos 
guideline-nak. Az inadekvát antibiotikum-
adásra vezetô faktorok között elsô helyen 
szerepelt a beteg elvárása, ezt követte  
a tünetek közül a láz, az, hogy gyermekrôl 
volt-e szó, hogy milyen régóta tartottak a 
panaszok és az, hogy volt-e valamilyen co-
morbiditás. A szerzôk elismerik, hogy nem 
mindig könnyû eldönteni, hogy szükség 
van-e antibiotikumra, és a kezelési irányel-
vektôl (guideline) sokszor el kell térni, en-
nek ellenére úgy gondolják, hogy szükség 

lenne olyan képzésre, ahol az orvosok 
megtanulják, hogy hogyan ismerjék fel  
a betegek elvárásait és aggodalmait, és 
hogy hogyan érveljenek az antibiotikum 
adásának szükségtelensége mellett. 

Egy igen érdekes közlemény a BMC Pe-
diatrics 2014. júliusi számában öt nyugat-
európai ország, Olaszország, UK, Németor-
szág, Dánia és Hollandia háziorvosi praxi-
saiban vizsgálta az antibiotikum adásának 
gyakoriságát gyermekeknél. Míg az egyik 
olasz tartományban, Emilia Romagna-ban 
1000 vizitre 957 antibiotikum-rendelés ju-
tott, addig Hollandiában, ahol ez a szám a 
legalacsonyabbnak bizonyult, csak 294 
esetben került sor antibiotikum adására.  
A másik három vizsgált országban szintén 
relatíve sok antibiotikumot adtak, különö-
sen a téli hónapokban, és elsôsorban a négy 
éven aluliak esetén. Az egyes országok an-
tibiotikum-használata a hagyományoktól, 
kulturális és szociális faktoroktól, és attól 
függ, hogy mennyire vannak tisztában az 
orvosok az antibiotikum-rezisztencia veszé-
lyeivel, és hogy mennyire biztosak a diag-
nózisban. Az olaszországi ma gas adatokat 
ezenkívül a szülôi várakozások is befolyá-
solják. A legtöbb országban széles spekt-
rumú penicillineket írnak fel, a makrolido-
kat elsôsorban az idôsebb gyermekeknél 
alkalmazzák, de Német ország ban és Olasz-
országban viszonylag gyak ran került sor 
cephalosporin adására is, amely éles el-
lentétben áll a nemzetközileg elfogadott 
kezelési irányelvekkel. Az antibiotikumok 
excesszív használata és az antibiotikum-re-
zisztencia növekvô mértéke arra ösztönöz-
te az olasz hatóságokat, hogy konszenzus-
kon ferenciát hívjanak össze és kiadjanak 
egy új guideline-t, amely arra fókuszál, hogy 
a gyermekkori felsô légúti megbetegedések 
mely eseteiben nem kell antibiotikumot 
adni (Ped. Resp. Rev. 2014 Sept.)
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