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Veterinarai rūpinasi
gyvūnais ir žmonėmis
Kaip atsakingai naudoti antimikrobinius vaistus.
Patarimai veterinarams
Jokiu būdu neskirkite antimikrobinių
vaistų, prieš tai neatlikę tyrimų ir
nenustatę diagnozės

Itin atidžiai elkitės su naujais ir kritiškai
svarbiais antimikrobiniais vaistais
Tokie produktai, kaip fluorochinolonai ir trečios bei ketvirtos kartos
cefalosporinai, priskiriami kritiškai svarbiems antimikrobiniams vaistams.
Juos turėtumėte skirti tik atlikę jautrumo tyrimus, kai jokios kitos
priemonės neveiksmingos ir tik išimtiniais atvejais ne pagal naudojimo
instrukciją. Kritiškai svarbius antimikrobinius vaistus visada duokite
patys, venkite juos duoti gyvūnų grupėms ar bandoms, išskyrus labai
ypatingus atvejus.

Kiekvieną kartą, kai panaudojami antimikrobiniai vaistai, didėja rizika, kad
ligos sukėlėjas jiems įgis atsparumą. Siekiant užtikrinti, kad jie išliktų
veiksmingi ir dabar, ir ateityje, reikia griežtai kontroliuoti jų naudojimą.
Tinkamas antimikrobinių vaistų dozes turėtumėte skirti tik po to, kai
atlikti tyrimai ir nustatyta klinikinė diagnozė. Kai tik galima, turėtumėte
atlikti ir jautrumo tyrimą. Vėliau visada įvertinkite, kaip pavyko gydymas.

Kai tik galima, nenaudokite vaistų ne
pagal instrukciją

Padėkite ir patarkite klientams, kad
sumažintumėte ir pašalintumėte
antimikrobinių vaistų naudojimo poreikį

Naudojant antimikrobinius vaistus ne pagal instrukciją, gyvūnams gali
kilti pavojus, jie gali patirti pašalinį poveikį, todėl kai tik įmanoma, to
reikėtų vengti, o tai daryti visada reikia prižiūrint veterinarui.

Ūkininkas gali sumažinti gyvūnų
sergamumą ir būtinybę iš viso naudoti
antimikrobinius vaistus, jeigu parengs
veiksmingą sveikatos apsaugos priemonių
planą. Padėkite ūkininkui tai padaryti.
Plane turėtų būti numatyta, kaip ūkininkas
rūpinsis gyvūnų sveikata ir užtikrins
veiksmingą biologinę saugą. Prevencinės
priemonės svarbios visiems gyvūnams,
tarp jų ir augintiniams bei žirgams.

Būkite pasirengę receptų duomenis
perduoti nacionalinėms kompetentingoms
įstaigoms
Kompetentingos įstaigos turi stebėti receptų duomenis, kad veiksmingai
įvertintų antimikrobinių vaistų naudojimą ir atsparumo jiems vystymąsi.
Būkite pasirengę perduoti receptų duomenis, kai jūsų to paprašys.

Kuo dažniau naudokite diagnostinius ir
jautrumo tyrimus

Praneškite apie bet kokį žalingą
antimikrobinių vaistų poveikį

Prieš skirdami antimikrobinius vaistus, atlikite diagnostinį tyrimą, jeigu
galima, pačiame ūkyje. Net jeigu gydymą reikia pradėti tučtuojau, tyrimą
atlikti verta, kad pavirtintumėte diagnozę arba pakoreguotumėte gydymą,
atsižvelgdami į laboratorinio tyrimo rezultatus.

Antimikrobiniai vaistai labai svarbūs tiek gyvūnų, tiek žmonių
užkrečiamųjų ligų ir zoonozių gydymui bei prevencijai. Kiekvienas šių
vaistų panaudojimas didina atsparumo susidarymo
riziką. Nuo to nukenčia visi, todėl visi turi
stengtis užtikrinti, kad antimikrobiniai vaistai
išliktų veiksmingi. Prie šių pastangų galite
prisidėti pranešdami apie žalingą
antimikrobinių vaistų
poveikį, taip pat apie
jų neveiksmingumą.

Antimikrobinius vaistus naudokite
tinkamai
Antimikrobinius vaistus stenkitės naudoti kuo rečiau. Skirkite juos tik
sergantiems gyvūnams arba tiems gyvūnams, kuriems gresia pavojus.
Minimizuokite rutininį naudojimą (pavyzdžiui, reguliariai neduokite
antimikrobinių vaistų gyvūnams prieš juos pervežant). Profilaktiškai šiuos
vaistus naudokite tik tais atvejais, kai ligos pavojus akivaizdus.
Nepamirškite pasakyti klientams, kaip teisingai duoti vaistus gyvūnams.
Labai svarbu, kad laikytumėtės atsakingo naudojimo gairių ir
rekomendacijų. Atsakingas naudojimas yra profesinės etikos nuostatų
dalis, už jų pažeidimą jums gali būti skirtos nuobaudos.
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