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Dyrlæger har fokus på både
dyrs og menneskers sundhed
Hvordan vi kan sikre antimikrobielle lægemidlers
effektivitet både nu og i fremtiden

Antimikrobielle lægemidler skal altid
ordineres af en dyrlæge
Antimikrobielle lægemidler er af afgørende betydning for behandlingen
og forebyggelsen af sygdomme hos dyr og mennesker. Risikoen for, at
den organisme, der forårsager sygdommen, vil udvikle resistens over for
dem, stiger dog, hver gang de anvendes. For at sikre, at antimikrobielle
lægemidler forbliver effektive nu og i fremtiden, skal de kontrolleres
strengt. Kun dyrlæger og læger bør ordinere antimikrobielle lægemidler
efter en undersøgelse og en klinisk diagnose. Der bør så vidt muligt
foretages en følsomhedstest for at afgøre, hvilket antimikrobielt lægemiddel
der vil være bedst egnet til behandlingen af en bestemt sygdom.

Det er bedre at forebygge end at
helbrede
En landmand kan nedbringe forekomsten af sygdomme hos dyr og dermed
også behovet for at bruge antimikrobielle lægemidler, hvis han i
samarbejde med en dyrlæge udarbejder en effektiv sundhedsplan. Planen
bør beskrive, hvordan landmanden vil holde dyrene raske og sørge for
effektiv biosikkerhed. Dyrlæger bør gennemføre hyppige
sundhedskontroller af besætningerne på alle gårde. Antimikrobielle
lægemidler kan under ingen omstændigheder træde i stedet for gode
driftsmetoder, god biosikkerhed og god forvaltningspraksis. Forebyggelse
er af afgørende betydning for alle dyr, herunder også selskabsdyr og heste.

Nye antimikrobielle
lægemidler af kritisk
betydning skal underkastes
streng kontrol
Vi skal forhindre udvikling af resistens over for antimikrobielle
lægemidler, der anses for at være af kritisk betydning, eller nye
antimikrobielle lægemidler så længe som muligt. Dyrlæger bør
udelukkende ordinere disse lægemidler som en sidste udvej og efter
en følsomhedstest, og de bør selv give dyrene disse lægemidler.

Dyresundhedsindustrien bør fremme
ansvarlig brug
Lægemiddelindustrien bør vise sit engagement i at fremme ansvarlig
brug af antimikrobielle lægemidler gennem etisk udvikling af
antimikrobielle lægemidler, reklamer, der kun er rettet mod dyrlæger,
og salg udelukkende til dyrlæger eller på grundlag af en dyrlæges
recept, samt oplysninger om korrekt anvendelse af lægemidlerne.

Der er behov for mere forskning og
nye produkter for at bekæmpe
bakteriesygdomme
Forskerne bør tilskyndes kraftigt til at udvikle og give adgang til
hurtige diagnosetest og følsomhedstest – navnlig test, som
dyrlægerne kan anvende på gårdene og/eller i marken. Pålidelige
reguleringsmæssige rammer er af afgørende betydning for
udviklingen af nye antimikrobielle produkter og alternativer til
antimikrobielle lægemidler.

Foranstaltninger bør altid være baseret
på videnskabelige data og risikoanalyser
Foranstaltninger til sikring af ansvarlig brug af antimikrobielle lægemidler
bør altid være baseret på videnskabelige data og en grundig analyse af
risiciene. Dyrlæger spiller med deres viden og erfaring en central rolle i
udviklingen af bedre løsninger for forvaltningen af antimikrobielle
lægemidler.

Et indre marked er en nødvendighed
Lægemidler er nok de produkter, der er underlagt den strengeste
regulering i Europa. For at sikre, at der overalt er adgang til den bredest
mulige vifte af veterinærlægemidler, har vi behov for et reelt, indre
marked for lægemidler uden hindringer i Europa - dette vil øge udbuddet
af, adgangen til og alternativerne til antimikrobielle lægemidler.
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Der er behov for kampagner for
ansvarlig brug af antimikrobielle
lægemidler
Myndighederne, dyrlæger og andre læger, landmænd og
offentligheden bør have et større kendskab til vigtigheden af at
bruge antimikrobielle lægemidler ansvarligt. Direkte salg til
landmændene og ulovligt salg skal retsforfølges og forhindres.
Vi har behov for bevidstgørelseskampagner, der fokuserer på både
menneskers og dyrs sundhed, hvis vi skal opnå varige
holdningsændringer.
Dyrs og menneskers sundhed er én og samme sag: Der er en stærk
sammenhæng mellem dyrs og menneskers sundhed, og alle berørte
parter skal samarbejde om løsninger, som er til vort fælles bedste.
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