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Eläinlääkärit pitävät huolta
eläimistä ja ihmisistä
Miten turvata mikrobilääkkeet nyt ja tulevaisuudessa

Mikrobilääkkeitä varten tarvitaan
aina eläinlääkärin määräys
Mikrobilääkkeet ovat olennaisen tärkeitä hoidettaessa ja ehkäistäessä
eläinten ja ihmisten sairauksia. Riski siitä, että sairauden aiheuttava
organismi muuttuu mikrobilääkkeille vastustuskykyiseksi, kasvaa kuitenkin
joka kerta, kun lääkkeitä käytetään. Jotta mikrobilääkkeet pysyisivät
tehokkaina nyt ja tulevaisuudessa, niitä on käytettävä erittäin harkitusti.
Ainoastaan eläinlääkärit ja ihmisiä hoitavat lääkärit saisivat määrätä
mikrobilääkkeitä tutkimuksen ja taudinmäärityksen perusteella. Aina kun
mahdollista olisi tehtävä mikrobilääkeherkkyyden määrittävä testi, jolla
selvitetään, mikä mikrobilääke sopii parhaiten kulloisenkin taudin hoitoon.

Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito
Karjankasvattaja pystyy vähentämään eläinsairauksia ja siten
mikrobilääkkeiden käyttötarvetta laatimalla toimivan terveyssuunnitelman
yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. Suunnitelmassa olisi esitettävä tavat,
joilla kasvattaja voi pitää eläimet terveinä ja huolehtia bioturvallisuudesta.
Eläinlääkäreiden olisi tehtävä säännöllisiä käyntejä karjan terveyden
tarkastamiseksi kaikilla maatiloilla. Mikrobilääkkeet eivät koskaan saisi
korvata hyviä maatalous-, bioturvallisuus- ja hoitokäytäntöjä.
Ennaltaehkäisy on oleellista kaikkien eläinten osalta, seuraeläimet ja
hevoset mukaan luettuina.

Uusia ja ratkaisevan
tärkeitä mikrobilääkkeitä
on valvottava tiukasti
Vastustuskyvyn kehittyminen ”ratkaisevan tärkeiksi” luokitelluille tai
uusille mikrobilääkkeille on välttämätöntä estää niin kauan kuin
mahdollista. Eläinlääkärit saisivat määrätä niitä vasta aivan viimeisenä
keinona ja mikrobilääkeherkkyyden määrittämistestin tehtyään, ja heidän
olisi huolehdittava itse lääkkeiden antamisesta.

Eläinlääkintäalan olisi edistettävä
vastuullista käyttöä
Lääketeollisuuden olisi osoitettava sitoutumisensa mikrobilääkkeiden
vastuullisen käytön edistämiseen kehittämällä mikrobilääkkeitä eettisesti
hyväksyttävällä tavalla, mainostamalla ja myymällä niitä ainoastaan
eläinlääkäreille tai eläinlääkärin määräyksen perusteella sekä jakamalla
tietoa lääkkeiden asianmukaisesta käytöstä.

Bakteeriperäisten tautien torjumiseksi
tarvitaan lisää tutkimustyötä ja uusia
tuotteita
Tutkimustyötä olisi tuettava voimakkaasti, jotta pystytään kehittämään
ja asettamaan saataville nopeita diagnostisia testejä ja
mikrobilääkeherkkyyttä mittaavia testejä – erityisesti sellaisia, joita
eläinlääkärit voivat käyttää maatiloilla/kenttätyössä. Luotettava sääntelyympäristö on oleellisen tärkeä uusien mikrobilääkevalmisteiden sekä
mikrobilääkkeitä korvaavien vaihtoehtoisten tuotteiden kehittämisen
kannalta.

Toteutettavat toimet olisi aina
määritettävä tieteellisen tiedon ja
riskien perusteella

Mikrobilääkkeiden vastuullista käyttöä
edistäviä kampanjoita tarvitaan

Yhtenäisten sisämarkkinoiden tarve

Viranomaisten, eläinlääkintäalan ja terveydenhuollon ammattilaisten,
karjankasvattajien ja suuren yleisön on oltava paremmin perillä
mikrobilääkkeiden vastuullisen käytön merkityksestä.
Käsikauppamyynnistä ja laittomasta kaupasta on rangaistava, ja
kyseiset käytännöt on hävitettävä. Sitä varten tarvitaan niin eläin- kuin
ihmislääketieteen alalla tiedotuskampanjoita, jotta asenteet saataisiin
muuttumaan pysyvästi.

Lääkkeet ovat kenties tiukimmin säänneltyjä tuotteita Euroopassa. Jotta
kaikkialla olisi käytettävissä mahdollisimman laaja valikoima
eläinlääkkeitä, tarvitaan todelliset, esteettömät lääkkeiden
eurooppalaiset sisämarkkinat – niin voidaan lisätä mikrobilääkkeiden
käytettävyyttä ja saatavuutta sekä vaihtoehtoja niiden käytölle.

Eläinten terveys + ihmisten terveys = yksi terveys; eläinten ja ihmisten
terveys ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, ja kaikkien sidosryhmien on
yhdessä tehtävä työtä yhteisen edun hyväksi.

Mikrobilääkkeiden vastuullisen käytön varmistamiseksi toteutettavien
toimien olisi aina perustuttava tieteelliseen näyttöön ja lääkkeiden
aiheuttamien riskien perusteelliseen arviointiin. Eläinlääkäreillä on
tietämyksensä ja kokemuksensa ansiosta keskeinen rooli kehitettäessä
parempia ratkaisuja mikrobilääkkeiden käytön hallitsemiseksi.
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