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Ветеринарите се грижат
заживотнитеихората
Отговорна употреба на антимикробни средства:
съвети за ветеринарите
Никоганепредписвайтеантимикробни
средствабезпрегледидиагноза

Обръщайтеспециалновниманиена
особеноважнитеиновите
антимикробнисредства

Всеки път, когато използвате антимикробни средства, рискът организмът,
който причинява болестта, да развие резистентност към тях се увеличава. За
да останат те ефективни сега и за в бъдеще, трябва стриктно да контролирате
тяхната употреба. Предписвайте точната доза антимикробни средства само
след извършване на преглед и поставяне на клинична диагноза. Извършвайте
изследвания за чувствителност винаги когато това е възможно. След
приключване на лечението винаги проверявайте доколко добре е подействало то.

Антимикробни средства като флуорохинолоните и цефалоспорините от трето
и четвърто поколение са определени като „особено важни антимикробни
средства“. Предписвайте подобни лекарства само след определяне на
антимикробната чувствителност, като последно средство и само в
изключителни случаи – не по предназначение. Винаги давайте лично особено
важни антимикробни средства и избягвайте да ги давате на групи или стада
животни освен в много специфични ситуации.

Работетесвашитеклиентиза
минимизиранеипремахванена
необходимосттаотантимикробни
средства

Избягвайтеупотребатанепо
предназначениевинагикогатое
възможно

Фермерите могат да намалят
заболеваемостта сред животните и
съответно необходимостта от използване на
антимикробни средства, като изготвят
ефективен здравен план. Работете заедно с
тях в тази насока. В плана трябва да се
посочва как фермерът ще поддържа
животните в добро здраве и ще осигурява
ефективна биологична сигурност.
Профилактиката е от съществено значение
за всички животни, включително домашните
любимци и конете.

Използването на антимикробни средства не по предназначение може да
доведе до рискове и странични ефекти при животните. Затова, когато е
възможно, трябва да се избягва и винаги трябва да е под надзора на
ветеринар.

Имайтеготовностдапредставитеданни
запредписанитеотвасантимикробни
препаратинакомпетентните
националниоргани
Властите се нуждаят от данни за предписваните антимикробни средства, за да
могат ефективно да оценяват тяхната употреба и развитието на резистентност.
Бъдете подготвени да им предоставите данни за предписаните от вас
антимикробни препарати, когато поискат това от вас.

Използвайтеколкотоевъзможноповече
диагностичнитестове,включително
изследваниязачувствителност

Съобщавайтезавсичкистранични
ефекти,причинениотантимикробни
средства

Извършвайте диагностични тестове, преди да предпишете антимикробни
средства, по възможност във фермата. Дори ако се налага веднага да
започнете лечение, е полезно да извършите тест, за да потвърдите диагнозата
или да промените лечението предвид резултатите от лабораторните
изследвания.

Антимикробните средства са от съществено значение за лечението и
профилактиката на инфекциозни болести и зоонози при
животните и хората. Всяко тяхно използване увеличава
риска от развитие на резистентност. Всеки е засегнат
и носи отговорност за запазването на ефективността
на антимикробните средства. Можете да дадете своя
принос, като съобщавате за страничните
ефекти, причинени от
антимикробни средства,
включително при
неуспешно лечение.

Използвайтеантимикробнитесредства
правилно
Намалете в максимална степен употребата на антимикробни средства –
използвайте ги само за болни или изложени на риск животни, сведете до
минимум рутинната употреба (например не използвайте редовно антимикробни
средства преди превоз) и ограничете профилактичната употреба до случаите, в
които рискът от болест е очевиден. Не забравяйте да обясните на клиентите си
как да дават правилно антимикробни средства на своите животни.
Изключително важно е да се придържате към насоки или препоръки за
отговорна употреба. Отговорното използване е неразделна част от вашия
професионален кодекс на поведение – възможно е да ви бъде наложено
наказание, ако не го спазвате.
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