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Eläinlääkärit pitävät huolta
eläimistä ja ihmisistä
Mikrobilääkkeiden vastuullinen käyttö – ohjeita eläinlääkäreille
Mikrobilääkkeitä ei saa määrätä
tekemättä tutkimusta ja diagnoosia

Kiinnitä erityistä huomiota
uusiin ja ratkaisevan tärkeisiin
mikrobilääkkeisiin

Aina kun käytät mikrobilääkkeitä, kasvaa riski siitä, että tautia aiheuttava
organismi kehittyy niille resistentiksi. Jotta mikrobilääkkeet pysyisivät
tehokkaina nyt ja tulevaisuudessa, niiden käytössä on oltava hyvin
harkitsevainen. Mikrobilääkkeitä tulisi määrätä vain oikean suuruisina
annoksina tutkimuksen ja kliinisen diagnoosin perusteella. Myös
mikrobilääkeherkkyys olisi testattava aina kun mahdollista. Arvioi aina
jälkikäteen, miten hyvin hoito on tehonnut.

Eräät mikrobilääkkeet, kuten fluorokinolonit ja kolmannen ja neljännen
sukupolven kefalosporiinit, luokitellaan ”ratkaisevan tärkeiksi
mikrobilääkkeiksi”. Niitä tulisi määrätä vasta mikrobilääkeherkkyyden
testauksen jälkeen viimeisenä keinona ja vain poikkeustapauksissa muihin
kuin virallisiin käyttöaiheisiin. Anna ratkaisevan tärkeät mikrobilääkkeet aina
itse, ja tiettyjä hyvin erityisiä tilanteita lukuun ottamatta vältä niiden
antamista koko karjalle tai parvelle.

Tee yhteistyötä asiakkaidesi
kanssa mikrobilääkkeiden tarpeen
vähentämiseksi ja lopettamiseksi

Vältä muihin kuin virallisiin
käyttöaiheisiin määräämistä aina
kun mahdollista

Karjankasvattaja pystyy vähentämään
eläinsairauksia ja siten
mikrobilääkkeiden käyttötarvetta
laatimalla toimivan
terveyssuunnitelman. Tehtävänäsi on
auttaa kasvattajia suunnitelmien
laatimisessa. Suunnitelmissa olisi
esitettävä tavat, joilla kasvattaja voi
pitää eläimet terveinä ja huolehtia
bioturvallisuudesta. Ennaltaehkäisy on
oleellista kaikkien eläinten osalta,
seuraeläimet ja hevoset mukaan
luettuina.

Mikrobilääkkeiden käyttö muihin kuin virallisiin käyttöaiheisiin voi aiheuttaa
eläimille riskejä ja sivuvaikutuksia. Sen vuoksi käyttöaiheesta poikkeavaa
käyttöä olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä, ja sen olisi tapahduttava
eläinlääkärin valvonnassa.

Valmistaudu ilmoittamaan
lääkemääräyksiäsi koskevat tiedot
kansallisille toimivaltaisille
viranomaisille
Viranomaisten on voitava jäljittää lääkemääräyksiä koskevat tiedot voidakseen
arvioida mikrobilääkkeiden käyttöä ja resistenssin kehittymistä. Varaudu
ilmoittamaan tiedot omista lääkemääräyksistäsi pyydettäessä.

Käytä diagnostisia testejä, myös
mikrobilääkeherkkyyden testausta,
mahdollisimman paljon

Ilmoita mikrobilääkkeiden
mahdollisesti aiheuttamista
haittavaikutuksista

Tee diagnostinen testi ennen mikrobilääkkeen määräämistä, jos mahdollista
maatilalla. Vaikka hoito olisi tarpeen aloittaa välittömästi, testi kannattaa silti
tehdä diagnoosin varmistamiseksi tai jotta voit vaihtaa hoitotapaa
laboratoriolöydösten perusteella.

Mikrobilääkkeet ovat olennaisen tärkeitä hoidettaessa ja ehkäistäessä
tartuntatauteja ja zoonooseja niin eläimissä kuin ihmisissä. Jokainen
käyttökerta lisää resistenssin kehittymisen riskiä. Asia
koskee kaikkia, ja on kaikkien vastuulla toimia niin,
että mikrobilääkkeet pysyvät tehokkaina. Voit tehdä
oman osasi huolehtimalla siitä, että teet ilmoitukset
mikrobilääkkeiden käytön aiheuttamista
haittavaikutuksista sekä hoidon
epäonnistumisista.

Käytä mikrobilääkkeitä oikein
Käytä mikrobilääkkeitä niin vähän kuin mahdollista: käytä niitä ainoastaan
sairaille tai sairastumisvaarassa oleville eläimille. Minimoi rutiininomainen käyttö
(älä esimerkiksi käytä mikrobilääkkeitä säännönmukaisesti ennen kuljetusta) ja
rajaa ennalta ehkäisevä käyttö tapauksiin, joissa sairausriski on ilmeinen. Muista
selittää asiakkaille, mikä on oikea tapa antaa mikrobilääkkeitä kotieläimille. On
olennaisen tärkeää noudattaa vastuullisen käytön ohjeita ja suosituksia.
Vastuullinen käyttö kuuluu olennaisena osana eläinlääkärin ammatillisiin
menettelytapasääntöihin; niiden noudattamatta jättämisestä voidaan rangaista.
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