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Ветеринарите се грижат
за животните и хората
Как да запазим действието на антимикробните
средства сега и за в бъдеще
Антимикробните средства винаги трябва
да са предписани от ветеринар
Антимикробните средства са от жизнено значение за лечението и
профилактиката на болести при животните и хората. Всеки път,
когато те се използват, обаче се увеличава рискът организмът, който
предизвиква болестта, да развие резистентност. За да останат
антимикробните средства ефективни сега и за в бъдеще, те трябва
стриктно да се контролират. Само ветеринари и лекари трябва да
предписват антимикробни средства след извършване на преглед и
поставяне на клинична диагноза. Винаги когато е възможно, трябва
да се правят изследвания за чувствителност, за да се определи кои
антимикробни средства ще са най-подходящи за лечение на
конкретното заболяване.

По-добре профилактика, отколкото лечение
Фермерите могат да намалят заболеваемостта сред животните и
съответно необходимостта от използване на антимикробни средства,
като изготвят ефективен здравен план заедно с ветеринар. В него
трябва да се посочва как фермерът ще поддържа животните в добро
здраве и ще осигурява ефективна биологична сигурност. Ветеринарите
трябва да извършват редовни прегледи на стадата във всички ферми.
Антимикробните средства никога не трябва да заместват добрите
практики в областта на животновъдството, биологичната сигурност и
управлението. Профилактиката е от съществено значение за всички
животни, включително домашните любимци и конете.

Особено важните и
новите антимикробни
средства трябва да се
контролират стриктно
Трябва да предотвратяваме развитието на резистентност към
антимикробни средства, определени като „особено важни“, или към
нови антимикробни средства възможно най-дълго. Ветеринарите
трябва да предписват подобни лекарства само в краен случай, след
като се направят изследвания за чувствителност, и е необходимо
самите те да ги дават на животните.

Производителите на ветеринарни
лекарства трябва да насърчават
отговорната употреба
Фармацевтичната промишленост трябва да покаже своята ангажираност
с насърчаването на отговорното използване на антимикробни средства,
като разработва антимикробни препарати по етичен начин, рекламира
ги и ги продава само на ветеринари или с рецепта от ветеринар и
осигурява информация за правилната им употреба.

За борба с бактериалните заболявания са
необходими повече научни изследвания
и нови продукти
Трябва силно да се насърчават научните изследвания за
разработване на бързи диагностични тестове и тестове за
чувствителност – особено такива, които ветеринарите могат да
използват във фермата или на полето. Наличието на сигурна
регулаторна среда е от съществено значение за стимулиране на
разработването на нови антимикробни препарати и на алтернативи
на антимикробните средства.

Мерките трябва винаги да се основават
на научни данни и оценка на риска
Мерките за гарантиране на отговорна употреба на антимикробните
средства трябва винаги да се основават на научни данни и
задълбочена оценка на свързаните с тях рискове. Със своите знания
и опит ветеринарите играят основна роля при разработването на подобри решения за управление на антимикробните средства.

Необходим е единен пазар
Фармацевтичните средства са може би най-строго регулираните
продукти в Европа. За да се осигури възможно най-широк достъп до
ветеринарни лекарства навсякъде, се нуждаем от истински,
неограничен единен европейски пазар на лекарства – така ще се
увеличат тяхната наличност и достъпност, както и алтернативите на
антимикробните средства.
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Необходими са кампании за отговорна
употреба на антимикробните средства
Властите, ветеринарите и лекарите, фермерите и обществеността
трябва да са по-информирани за значението на отговорното
използване на антимикробните средства. Лицата, продаващи
антимикробни препарати без лекарско предписание или незаконно,
трябва да бъдат преследвани и този тип продажби трябва да бъдат
премахнати. За тази цел и за да постигнем трайни промени в начина
на мислене, се нуждаем от информационни кампании в областта на
ветеринарната и хуманитарната медицина.
Здраве на животните + здраве на хората = здраве. Здравето на
животните и здравето на хората са тясно преплетени и всички
заинтересовани лица трябва да работят заедно за общото благо.
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