
 

 

 

 

 

Огляд 

Цей гайдлайн містить у собі інформацію щодо ефективного 

використання протимікробних препаратів (зокрема і антибіотиків) у 

дітей, підлітків та дорослих. Метою є зміна практики їх призначення 

задля сповільнення появи резистентності до антимікробних 

препаратів та забезпечення їхньої ефективності для лікування 

інфекцій у майбутньому.  

Мета гайдлайну 

Метою цього гайдлайну є надання практичних рекомендацій щодо 

ефективного використання протимікробних препаратів. 

1 Рекомендації  

Терміни, що використовуються в гайдлайні 

Контроль за призначенням антибіотиків 

Контроль за призначенням антибіотиків – це організаційний або 

загальносистемний підхід до сприяння та контролю за розумним 

використанням протимікробних препаратів для збереження їхньої 

майбутньої ефективності. 

Протимікробна резистентність 

Протимікробна резистентність – це втрата ефективності будь-якого 

протиінфекційного препарату, включаючи противірусні, 

протигрибкові, антибактеріальні та протипаразитарні препарати.  

 

Протимікробні засоби та ліки  

 

До протимікробних засобів та протимікробних ліків відносять всі 

протиінфекційні методи лікування (противірусні, протигрибкові, 

антибактеріальні та протипаразитарні препарати) та усі лікарські 

форми (пероральні, парентеральні та місцеві засоби). 

 

Організації 

Контроль за призначенням протимікробних препаратів: системи 

та процеси для ефективного використання антимікробних 

препаратів - NICE 

 



 

 

Організації (служби) – це усі органи влади, що забезпечують 

функціонування закладів охорони здоров’я, та надавачі медичних 

послуг (лікарні, лікарі загальної практики, стоматологи) та соціальних 

послуг).  

Медичні та соціальні працівники 

Термін «Медичні та соціальні працівники» включає керівників та 

координаторів медичних служб, лікарів загальної практики, лікарів 

лікарні, мікробіологів, фармацевтів, медсестер та соціальних 

працівників. 

 

Рекомендації для лікарів 

Призначення протимікробних препаратів 

1.1.24 При призначенні протимікробних препаратів лікарі повинні 

слідувати локальним та національним протоколам щодо: 

• призначення найкоротшого ефективного курсу  

• найбільш доцільної дози 

• шляху введення  

1.1.25 При вирішенні питання призначення протимікробних 

препаратів необхідно брати до уваги ризик протимікробної 

резистентності як в окремих осіб, так і в популяції в цілому.  

1.1.26 При призначенні будь-якого протимікробного препарату 

проведіть клінічну оцінку та задокументуйте клінічний діагноз 

(включаючи симптоми) у медичній картці пацієнта. 

 

1.1.27 У пацієнтів стаціонару, у яких є підозра на інфекцію, перед 

призначенням протимікробного препарату візьміть мікробіологічні 

зразки та перегляньте необхідність призначення, коли результати 

будуть доступні. 

1.1.28 Для пацієнтів первинної ланки, які мають рецидивуючі або стійкі 

інфекції, розгляньте можливість взяти мікробіологічні зразки при 

призначенні протимікробних препаратів та перегляньте призначення, 

коли будуть наявні результати. 

 

1.1.29 Для пацієнтів з неважкими інфекціями розгляньте можливість 

відтермінованого призначення протимікробних препаратів після 

результатів мікробіологічного дослідження, якщо відкладення 



 

 

прийому протимікробного препарату є безпечним для життя та не 

викличе ускладнень.  

1.1.30 Розгляньте можливість тестування на первинному рівні для 

пацієнтів із підозрою на інфекції нижніх дихальних шляхів, як описано 

в рекомендаціях NICE щодо пневмонії у дорослих. 

 

1.1.31 Лікарі повинні обговорити з пацієнтом, членами його сім’ї чи 

опікунами:  

• найбільш ймовірну природу захворювання 

• чому призначення протимікробних препаратів не є найкращим 

вибором  

• альтернативу призначенню протимікробних препаратів 

• їх погляди на призначення протимікробних препаратів, враховуючи 

їх пріоритети та стурбованість щодо їх захворювання та чи хочуть і чи 

очікують призначення протимікробних препаратів 

• переваги та потенційну шкоду негайного призначення антибіотиків 

• що вони повинні робити при погіршенні стану або якщо у них 

виникають проблеми внаслідок лікування 

 

• чи потребують вони письмової інформації про їх ліки та можливі 

результати 

1.1.32 Якщо є потреба в протимікробних препаратах, зробіть запис 

(якщо можливо - електронний) про:  

• причину призначення чи непризначення протимікробних препаратів  

• обговорений з пацієнтом, його родичами чи опікунами план 

лікування, включаючи потенційну тривалість лікування. 

1.1.33 Не потрібно одразу призначати протимікробний препарат 

пацієнту, якщо хвороба ймовірно проходить самостійно 

1.1.34 Якщо негайне призначення антибіотиків не є доцільним на 

даному етапі, обговоріть з пацієнтом, його родичами чи опікунами 

інші варіанти лікування:  

• самостійне лікування без рецептурними препаратами 

• відкладене призначення  



 

 

• інші не медикаментозні втручання, зокрема дренування 

інфікованого місця.  

1.1.35 Якщо було прийнято рішення про призначення протимікробних 

препаратів, врахуйте переваги та ймовірний негативний вплив для 

окремого пацієнта, пов'язаний з конкретним протимікробним 

препаратом, включаючи:  

• можливі взаємодії між ліками або з їжею чи напоями 

• наявність супутніх захворювань, наприклад, необхідність корекції 

дози у пацієнтів з нирковою недостатністю 

• алергію на лікарські засоби (ця інформація має бути зазначена в 

картці пацієнта)  

• ризик розвитку ятрогенних інфекцій, наприклад, C. difficile.  

1.1.36 При призначенні препаратів, що не входять до локальних 

протоколів, необхідно вказати причину призначення.  

1.1.37 Уникайте повторного призначення протимікробних препаратів, 

якщо тільки не існує необхідність призначення при конкретному стані 

чи конкретних показах. Уникайте повторних призначень протягом 6 

місяців без перегляду та забезпечте адекватне спостереження за 

окремими пацієнтами, щоб зменшити побічні реакції на лікарські 

засоби та перевірте, чи дійсно необхідне продовження прийому. 

 

Призначення внутрішньовенних протимікробних препаратів. 

1.1.38 Використовуйте внутрішньовенні протимікробні препарати з 

локального формуляра та відповідно до місцевих чи національних 

рекомендацій для пацієнтів, що потребують емпіричної терапії 

внутрішньовенними антибіотиками при ймовірній інфекції, проте без 

підтвердженого діагнозу. 

1.1.39 Перегляньте призначення протимікробних препаратів через 48–

72 години як у стаціонарі, так і в амбулаторних умовах. Врахуйте 

відповідь на лікування, щоб вирішити, чи необхідно продовжувати 

прийом протимікробних препаратів і чи можливо їх замінити на 

пероральні форми.  

1.2 Нові протимікробні препарати  

Рекомендації для організацій (контролюючих органів та надавачів 

медичних послуг)  



 

 

1.2.1 Розгляньте можливість перегляду національних рекомендацій 

для планування випуску нових протимікробних препаратів. 

 1.2.2 Розгляньте участь існуючих локальних груп з прийняття рішень 

(наприклад, Комітетів із питань лікарських засобів та лікування, 

регіональний комітет з призначення лікарських засобів або місцева 

група з прийняття рішень) в розгляді питання можливості 

впровадження нових протимікробних препаратів на місцевому рівні. 

Групи повинні складатися з представників різних структур, що 

забезпечують догляд, та інших місцевих організацій, щоб мінімізувати 

час для затвердження. 

 

 1.2.3 Подумайте про використання кількох підходів для підтримки 

впровадження нового протимікробного препарату, включаючи: 

 

• електронні сповіщення для повідомлення лікарів, що виписують 

протимікробні засоби 

 

• рекомендації з призначення із зазначенням коли і де практично 

використовувати протимікробні препарати  

• випуск нових або оновлених формулярів та рекомендацій щодо 

призначення протимікробних препаратів 

 

• рекомендації інших лікарів 

• забезпечення освіти чи неформального навчання в стаціонарних 

умовах 

• спільні стратегії управління ризиками протимікробних препаратів, 

які потенційно корисні, але можуть бути пов’язані з появою побічних 

реакцій 

1.2.4 Після затвердження нового протимікробного засобу для 

місцевого використання організації повинні розглянути можливість 

постійного моніторингу шляхом: 

 

• перегляду призначень протимікробних препаратів на відповідність 

діагнозу та місцевим чи національним протоколам 

• оцінки вартості використання нового протимікробного препарату 

 

• перегляду використання неформулярних антимікробних 

препаратів 



 

 

 

• оцінки місцевих особливостей призначення та протимікробної 

резистентності  

• перегляду клінічних результатів, зокрема відповіді на лікування, 

частоти виліковування, переносимості та тривалості перебування в 

лікарні. 

 

Рекомендації для місцевих груп з прийняття рішень 

1.2.5 Розгляньте можливість співпраці спеціалістів, які мають 

відповідний досвід в галузі контролю над призначенням 

протимікробних препаратів, коли розглядається питання 

запровадження нового протимікробного препарату на місцевому 

рівні; сюди можуть входити особи, які беруть участь у роботі групи з 

контролю над протимікробними препаратами. 

 

1.2.6 Переконайтеся, що місцеві рекомендації щодо призначення 

оновлюються, коли схвалено до використання нові антимікробні 

препарати. 

  

1.2.7 При оцінці використання нового протимікробного препарату на 

місцевому рівні та для включення до місцевого формуляру, врахуйте: 

• потребу в новому протимікробному препараті 

• його клінічну ефективність 

• групу населення, у якої вони можуть бути використані 

• конкретні мікроорганізми та стани, при яких можуть бути 

використані дані препарати  

• дозу, частоту застосування та шлях введення  

• ймовірну переносимість та прихильність до лікування 

 

• будь-які взаємодії між ліками, протипокази та застереження 

• місцеві рівні та тенденції протимікробної резистентності 

• чи слід обмежувати використання та, якщо так, як буде 

контролюватися використання 

• будь-який необхідний додатковий моніторинг 



 

 

• будь-яку нагальну клінічну потребу в новому протимікробному 

препараті 

 

• будь-які плани щодо впровадження нового протимікробного 

препарату. 

 

1.2.8 Місцеві групи, що приймають рішення, повинні оцінити переваги 

та ризики обмеження доступу до нового протимікробного 

препарату. 

 

1.2.9 Якщо доступ до нового протимікробного препарату 

обмежений:  

• задокументуйте обґрунтування та суть обмеження і переконайтесь, 

що ця інформація є загальнодоступною 

 

• регулярно переглядайте обмеження, щоб переконатися, що воно 

все ще доцільне. 

 

1.2.10 Переконайтеся, що існує план своєчасного введення, 

прийняття та розповсюдження нового протимікробного препарату, 

коли він рекомендований до використання. 

 

2 Реалізація: початок роботи  

 

2.1 Випробування: зміна практики призначення 

протимікробних препаратів 

Переваги 

Зменшення призначення протимікробних препаратів тоді, коли в 

цьому немає необхідності, призведе до:  

• сповільнення настання протимікробної резистентності 

• забезпечення того, щоб протимікробні препарати залишались 

ефективним методом лікування інфекцій  

• вдосконалення клінічних результатів для населення в цілому 

• збереження ресурсів охорони здоров’я  

2.1.1.Використання освіти та зворотного зв'язку для зміни практики 

призначення лікарських засобів 

 



 

 

Освіта та зворотній зв’язок рекомендовані як спосіб змінити ставлення 

лікарів та для підтримки протимікробного контролю. Потенційні 

бар'єри, які можуть вплинути на лікарів, включають: 

 

• можливий ризик несприятливих наслідків від відсутності лікування 

 

• невидимість для лікаря прямого впливу їх призначення на 

протимікробну резистентність 

 

• відсутність критичної оцінки, перегляду та роздумів щодо власної 

практики призначення 

 

Менеджери та керівники служб можуть підтримати зміну практики 

виписування лікарських засобів шляхом: 

 

• розподілу ресурсів на освіту та зворотній зв’язок у їх місцевості 

 

• використання таких процесів управління, як аудит, щоб лікарі, які 

виписують лікарські засоби, дотримувались вказівок щодо 

призначення протимікробних препаратів 

 

• створення відкритої та прозорої культури призначення, щоб лікарі, 

які призначають ліки, могли сумніватися у призначенні лікарських 

засобів, коли це не відповідає рекомендаціям 

 

• надання регулярних порад щодо індивідуальних призначень, 

протимікробної стійкості та побічних дій препаратів 

 

• включення програм щодо контролю над призначенням 

протимікробних препаратів у навчальні програми 

• заохочення лікарів, які виписують ліки, до роздумів про свою 

особисту практику 

 

• включення цілі щодо контролю над призначенням протимікробних 

препаратів у щорічні огляди лікарів, які виписують рецепти 

 

• надання лікарям інформації про належні ресурси 

• використання інструменту оцінки базового рівня NICE для оцінки 

поточної практики та планування змін. 

 



 

 

Керуючі органи можуть підтримати практику призначення шляхом: 

• укладання контрактів щодо забезпечення лікарів, які виписують 

рецепти, триманням підготовки та навичок щодо контролю над 

призначенням протимікробних препаратів 

  

• укладання контрактів для забезпечення того, щоб існували 

програми для навчання та зворотного зв’язку щодо призначення та 

резистентності до протимікробних препаратів,  

 

• співпраці з уповноваженими з первинної медичної допомоги 

Національної служби здоров’я Англії з метою використання ресурсу 

TARGET для уповноважених 

 

 • впевненості в тому, що надавачі медичної допомоги мають дані 

про рівні та тенденції протимікробної резистентності  

• забезпечення місцевої навчальної мережі, використовуючи наявні 

клінічні бази 

Відповідальні за планування пре- та після реєстраційних випробувань 

для лікарів повинні підтримувати зміну практики призначення шляхом:  

• включення інформації стосовно контролю над призначенням 

протимікробних препаратів до навчальних програм 

• забезпечення можливостей для лікарів продемонструвати, що вони 

дотримуються принципів контролю над призначенням 

протимікробних препаратів під час безперервної професійної 

освіти.  

1.1.1 Використання інформаційних систем для зміни практики 

призначення 

Інформаційні системи можуть допомогти контролю над 

призначенням протимікробних препаратів Інформаційні системи 

може допомогти керуванню антимікробними препаратами шляхом 

збору даних для забезпечення зворотного зв'язку щодо: 

 

• рівнів та тенденцій призначення протимікробних препаратів 

• рівнів та тенденцій протимікробної резистентності 

• використання пацієнтів стандартного та відкладеного призначення. 

Однак відповідні дані не завжди фіксуються або є легкодоступними. 



 

 

 

Керуючі органи можуть підтримати використання інформаційних 

систем для зміни практики призначення: 

 

• представивши національні та місцеві дані про призначення 

протимікробних препаратів у зручному для використання форматі 

 

• заохочуючи запровадження електронних рецептів там, де системи 

відсутні 

 

• навчаючись, зокрема, у клініках ортопедичних ран, які вносять 

значний внесок у місцеве спостереження за призначенням 

протимікробних препаратів 

 

• доручення планування та проектування інформаційних систем для 

підтримки антимікробного управління шляхом створення робочих 

груп (включаючи ІТ-спеціалістів) для всіх служб; для цього знадобляться 

координація та робота підгрупи для вирішення розбіжностей між 

різними службами первинної та вторинної медичної допомоги. 

 

Керівні органи можуть підтримати використання інформаційних 

систем для зміни практики призначення шляхом: 

 

• включення інформаційного стандарту «Ідентифікаційний номер 

лікаря» в рамках створення центру витрат та реєстрації кодів лікарів 

 

• поширення отриманих ними даних про показники та тенденції 

призначення лікарських засобів у межах їх організації 

 

• використання даних щодо рівнів та тенденцій призначення у 

програмах навчання лікарів контролю над призначенням 

протимікробних препаратів  

2. Рекомендації щодо дослідження 

 

1.2 Зниження протимікробної резистентності  

Які втручання, системи та процеси ефективні та економічно вигідні у 

зменшенні протимікробної резистентності без нанесення шкоди 

пацієнтам? 

Рекомендації 



 

 

Необхідно провести одне чи більше рандомізованих досліджень, 

щоб порівняти короткі та довгі курси протимікробних препаратів, 

негайне та відкладене призначення, тривалу, та переривчасту 

терапію, дослідити ефективність інгаляційного призначення 

протимікробних препаратів щодо сповільнення настання 

протимікробної резистентності. 

1.3 Прийняття рішень 

Які втручання, системи та процеси ефективні та економічно вигідні в 

зміні прийняття рішень медичними та соціальними працівниками та 

підтримують належний контроль над призначенням протимікробних 

препаратів?  

Рекомендації  

Необхідно враховувати рандомізовані контрольовані дослідження для 

визначення, чи є дослідження у місці надання допомоги для прийняття 

рішень клінічно та фінансово вигідним при призначенні антибіотиків 

дітям, молоді та дорослим при інфекціях дихальних шляхів. 

 

Джерело: https://www.nice.org.uk/guidance/ng15 

Переклад: Анастасія Брюханова 


