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Veterinární lékaři pečují
o zvířata i o lidi
Jak odpovědně přistupovat k používání antimikrobiálních látek:
rady pro veterinární lékaře
Antimikrobiální látky nikdy nepředepisujte
bez vyšetření a diagnózy

Zvláštní pozornost věnujte novým a
kriticky důležitým antimikrobiálním
látkám

Při každém použití antimikrobiálních látek se zvyšuje riziko, že si
organismus, který nákazu způsobuje, vůči nim vytvoří rezistenci. Chcete-li
zajistit, aby byly tyto látky nadále účinné, musíte jejich používání přísně
kontrolovat. Správné dávkování antimikrobiální látky byste měli
předepisovat v návaznosti na vyšetření a klinickou diagnózu. Kdykoli je to
možné, měli byste rovněž provádět test citlivosti. Následně vždy
zhodnoťte, jak léčba probíhala.

Za kriticky důležité antimikrobiální látky se považují fluorochinolony a
cefalosporiny třetí a čtvrté generace. Ty byste měli předepisovat pouze
na základě testu citlivosti, neexistuje-li jiné řešení, a pouze výjimečně
mimo rozsah rozhodnutí o registraci. Kriticky důležité látky podávejte
vždy jen vy a s výjimkou velmi speciálních situací je nikdy nepodávejte
celým stádům nebo hejnům.

Spolupracujte se svými klienty ve
snaze omezit a zamezit používání
antimikrobiálních látek

V největší možné míře omezte používání
léčivých přípravků mimo rozsah
rozhodnutí o registraci

Chovatel může snížit výskyt nákaz zvířat,
a tedy i potřebu používání
antimikrobiálních látek vypracováním
účinného zdravotního plánu. V této
souvislosti byste měli být chovatelům
nápomocni. V plánu by mělo být
stanoveno, jak chovatel zajistí zdraví
zvířat a jejich účinnou biologickou
ochranu. Prevence je základem u všech
zvířat, včetně zvířat v zájmových chovech
a koní.

Takové používání může být rizikové a mít pro zvířata vedlejší účinky.
Proto je třeba se mu vyhýbat a jejich podávání musí být vždy pod
dohledem veterinárního lékaře.

Buďte připraveni poskytnout
vnitrostátním orgánům informace o
léčivých přípravcích, které jste předepsali
Orgány na jejich základě mohou používání antimikrobiálních látek a
vývoj rezistence účinně vyhodnotit. Buďte připraveni na požádání
vykázat, jaké léčivé přípravky jste předepsali.

Diagnostické testy, včetně testů citlivosti,
používejte v co největší míře

Nahlaste jakékoli nežádoucí účinky
Antimikrobiální látky jsou nezbytné pro prevenci a léčbu infekčních
onemocnění a zoonóz u zvířat i u lidí. Riziko vzniku rezistence se
zvyšuje s každým použitím. Týká se to nás všech a
všichni neseme odpovědnost za zachování jejich
účinnosti. Pomoci můžete tím, že nahlásíte
nežádoucí účinky, které antimikrobiální látka
způsobuje, a to včetně případů, kdy je léčba
neúčinná.

Před tím, než předepíšete antimikrobiální látky, proveďte diagnostický
test, a to pokud možno přímo v hospodářství. I když potřebujete léčbu
zahájit okamžitě, je provedení testu stále užitečné, neboť může diagnózu
potvrdit nebo umožní léčbu na základě laboratorních výsledků změnit.

Antimikrobiální látky používejte správně
Používání antimikrobiálních látek co nejvíce omezte: používejte je pouze u
nemocných nebo ohrožených zvířat; minimalizuje jejich rutinní používání
(například je pravidelně nepoužívejte před přepravou); profylaktické
použití omezte na případy, kdy je riziko nákazy zřejmé. Nezapomeňte své
klienty poučit o správném podávání antimikrobiálních látek zvířatům.
Dodržujte pokyny nebo doporučení týkající se odpovědného používání.
Odpovědné používání je nedílnou součástí Vašeho profesního kodexu; v
případě jeho nedodržení můžete být sankcionováni.
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