ATC/DDD KLASIFIKĀCIJAS SISTĒMAS ĪSS APRAKSTS
Pamatjēdzieni

ATC - anatomiski terapeitiski ķīmiskā (angl.: Anatomic Therapeutic Chemical).
DDD - definētā dienas deva (angl.: Defined Daily Dose).
ATC/DDD sistēmas izveide

ATC/DDD klasifikācijas sistēma izveidota Norvēģijā, Oslo, 70.-o gadu sākumā kā
līdzeklis medikamentu patēriņa uzskaitei. 1981.gadā Pasaules Veselības organizācijas
(PVO) Eiropas nodaļa ieteica šo sistēmu ieviest starptautiskos medikamentu patēriņa
pētījumos. Kopš 1996.gada ATC/DDD klasifikācijas sistēma ir pasaulē akceptēts
standarts. 1982.gadā Oslo dibinātais PVO Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības
centrs (angl.: WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Metodology), turpmāk
PVO Oslo, nodarbojas ar ATC sistēmas uzraudzību un jaunu ATC kodu piešķiršanu
un DDD noteikšanu pēc sistēmas lietotāju pieprasījuma.
ATC/DDD sistēma ir līdzeklis medikamentu patēriņa attēlošanai, pētīšanai un salīdzināšanai
ilgākā laika periodā, starptautiskā vai citā līmenī. Medikamenta klasifikācija šai sistēmā (ATC
kods) neietver rekomendācijas tā lietošanai un neapzīmē medikamenta iedarbību.
ATC klasifikācijas pamatprincipi

ATC sistēmā medikamenti sadalīti grupās atkarībā no orgāna vai orgānu sistēmas, uz
kuru tie iedarbojas, un pēc medikamentu ķīmiskajām, farmakoloģiskajām un
terapeitiskajām īpašībām. ATC sistēma ir orientēta uz zāļu vispārīgiem nepatentētiem
nosaukumiem (angl.: INN – international nonproprietary name). Katram
farmaceitiskam preparātam tiek piešķirts tikai viens ATC kods. Dažāda stipruma vai
atšķirīgas lietošanas substancēm var piešķirt dažādus ATC kodus.
ATC kods ir 7 zīmju kods, kas sastāv no burtiem un cipariem. Tam izšķir 5 līmeņus:
1 - galvenā anatomiskā grupa,
2 - galvenā terapeitiskā grupa (2 zīmes),
3 - farmakoloģiski/terapeitiskā apakšgrupa,
4 - ķīmiski/farmakoloģiski/terapeitiskā apakšgrupa,
5 - ķīmiskā substance. (2 zīmes)
ATC sistēmā ietilpst šādas galvenās anatomiskās grupas:
A - gremošanas sistēma un metabolisms,

B - asinis un asinsrades orgāni,
C - sirds un asinsvadu sistēma,
D - dermatoloģija,
G - uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni,
H - hormonu preparāti, izņemot dzimumhormonus un insulīnu,
J - pretinfekciju līdzekļi sistēmiskai lietošanai,
L - antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori,
M - kaulu un muskuļu sistēma,
N - nervu sistēma,
P - pretparazītu līdzekļi,
R - elpošanas sistēma,
S - maņu orgāni,
V - dažādi.
Piemērs. Dzelzs sulfāta ATC koda struktūra:
B
Asinis un asinsrades orgāni

(1.līmenis, anatomiskā pamatgrupa)
Antianēmisks līdzeklis
(2.līmenis, terapeitiskā pamatgrupa)
B03A
Dzelzs preparāts
(3.līmenis, farmakoloģiski/terapeitiskā apakšgrupa)
B03A A Dzelzs, divvērtīgais, perorāls līdzeklis
(4.līmenis, ķīmiski/farmakoloģiski/terapeitiskā apakšgrupa)
B03A A07
Dzelzs sulfāts
(5.līmenis, ķīmiskā substance)
B03

Vienkāršu preparātu klasifikācija

Ja zāļu līdzeklis sastāv no vienas aktīvās vielas, ATC kods tiek piešķirts saskaņā ar
augstāk minētajiem principiem.
Kombinēto preparātu klasifikācija

Zāļu līdzeklis, kas satur divas vai vairākas aktīvās vielas, tiek uzskatīts par
kombinētu. Kombinēto preparātu klasificēšanā iespējami 2 varianti.
1. variants. Preparāta sastāvā ietilpst divas vai vairākas aktīvās vielas, kuras
attiecināmas uz to pašu 4.terapeitisko līmeni, izmainās 5.līmeņa kods.
Piemērs. J01C A02 Pivampicillin
J01C A08 Pivmecillinam
Kombinētais preparāts: J01C A20 (kopā Pivampicillin un Pivmecillinam).
2. variants. Preparāta sastāvā ir divas vai vairākas aktīvās vielas, kuras neietilpst
vienā terapeitiskā grupā (atšķiras 4.līmenis). Klasifikācijai izmanto 50.sēriju.
Piemērs. N02B A01 Acetylsalicylic acid (vienkāršs preparāts)
N02B A51 Acetylsalicylic acid kombinācijā ar psiholeptisku līdzekli.
Kombinētam preparātam tiek piešķirts galvenās aktīvās vielas kods.
Piemēri. Phenylpropanolamine + Brompheniramine
Phenylpropanolamine + Cinnarizine
Abu šo preparātu kods ir R01B A51.
Mērvienība DDD

DDD ir pieņemta vidējā dienas balstdeva, kas lietota medikamenta galvenajai
indikācijai pieaugušam pacientam.
DDD tiek piešķirts tikai tiem medikamentiem, kam ir ATC kods.
Jāatceras, ka DDD ir teorētiska zāļu patēriņa mērvienība un neatspoguļo ieteikto vai
izrakstīto dienas devu, kas individuāliem pacientiem ir atšķirīgas.
DDD ir fiksēta, no medikamenta cenas un zāļu formas neatkarīga mērvienība, kas ļauj
novērtēt medikamentu patēriņa tendences un veikt salīdzinājumus.
Medikamentu patēriņš parasti tiek izteikts kā DDD uz 1000 iedzīvotājiem dienā, ko
aprēķina pēc formulas:
Kopējais medikamenta patēriņš, izteikts DDD * 1000

365 * iedzīvotāju skaits

