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Veterinární lékaři pečují
o zvířata i o lidi
Jak můžeme v současnosti i do budoucna
zabezpečit antimikrobiální látky

Antimikrobiální látky jsou pouze na
lékařský předpis
Antimikrobiální léčivé přípravky jsou důležitým prostředkem pro léčbu
a prevenci onemocnění u zvířat a člověka. Riziko, že si organismus,
který onemocnění způsobil, vůči nim vytvoří rezistenci, se však
zvyšuje s každým jejich užitím. Chceme-li zajistit, aby byly
antimikrobiální látky nadále účinné, musí být přísně kontrolovány.
Měly by je předepisovat pouze veterinární a humánní lékaři, a to na
základě vyšetření a klinické diagnózy. Kdykoli je-li to možné, měly by
být provedeny testy citlivosti, na jejichž základě lze určit, které
antimikrobiální přípravky budou pro léčbu za konkrétních podmínek
nejúspěšnější.

Prevence je lepší než léčba
Výskyt nákaz zvířat, a tedy potřebu používání antimikrobiálních látek
může snížit chovatel, který ve spolupráci s veterinárním lékařem
vypracuje efektivní zdravotní plán. Tento plán by měl stanovit, jak bude
chovatel zajišťovat zdraví zvířat a jejich účinnou biologickou ochranu.
Veterináři by měli ve všech hospodářstvích provádět časté zdravotní
prohlídky. Antimikrobiální látky by nikdy neměly nahrazovat osvědčené
chovatelské postupy a postupy biologické bezpečnosti a řízení. Prevence
je základem u všech zvířat, včetně zvířat v zájmovém chovu a koní.

Nové a kriticky důležité
antimikrobiální látky
musí být přísně kontrolovány
Musíme co nejdéle zabránit tomu, aby vznikla rezistence vůči kriticky
důležitým nebo novým antimikrobiálním látkám. Veterináři by je měli
předepisovat pouze v případě, že není jiné řešení, na základě testu
citlivosti a měli by je zvířeti podávat přímo oni.

Veterinární průmysl by měl podporovat
odpovědné používání
Farmaceutický průmysl by se měl zavázat, že bude odpovědné
používání antimikrobiálních látek podporovat prostřednictvím etického
vývoje antimikrobiálních přípravků, reklamy a prodeje pouze
veterinárním lékařů nebo na veterinární předpis a poskytování
informací o jejich řádné používání.

K boji s nákazami a onemocněními
bakteriálního původu potřebujeme větší
zapojení výzkumu a více nových produktů
Výzkum by měl být podporován k tomu, aby vyvinul a urychlil
diagnostické testy a zkoušky citlivosti — zejména takové, které
veterinární lékaři mohou používat přímo v hospodářstvích a v terénu.
Rozvoj nových antimikrobiálních přípravků a jejich alternativ podpoří
spolehlivé právní prostředí.

Přijatá opatření by měla být vždy
odůvodněna z pohledu vědy a rizik
Opatření k zajištění odpovědného používání antimikrobiálních látek by
se měla vždy zakládat na vědeckých důkazech a důkladném posouzení
rizika. Veterinární lékaři mají díky svým znalostem a zkušenostem
klíčovou úlohu při lepším využívání antimikrobiálních látek.

Jediný trh je nutností
Léčivé přípravky jsou pravděpodobně nejvíce regulovanými výrobky v
Evropě. Aby byl všude zajištěn přístup k co nejširšímu spektru
veterinárních léčivých přípravků, potřebujeme skutečný, neomezený
jednotný evropský trh s větší dostupností a alternativami k používání
antimikrobiálních látek.
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Potřebujeme kampaně podporující
odpovědné používání antimikrobiálních
látek
Orgány, veterinární a zdravotní pracovníci, chovatelé i veřejnost si musí
být více vědomi významu odpovědného používání antimikrobiálních
látek. Neoficiální a nezákonný prodej musí být stíhán a potírán. Za tím
účelem jsou potřebné reklamní kampaně zaměřené na veterinární i
humánní oblast podporující dlouhodobou změnu postoje.
Zdraví zvířat a lidské zdraví = jedno zdraví; zdraví zvířat a lidské zdraví
jsou úzce propojené oblasti a všechny zúčastněné strany musí ve
společném zájmu spolupracovat.
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