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Az állatorvos az állati és emberi
egészségért egyaránt felelős
Hatásos antimikrobiális szerek most és a jövőben
Antimikrobiális szerek – csak orvosi receptre!
Az antimikrobiális gyógyszerek nélkülözhetetlenek az állati és emberi
betegségek kezelésében és megelőzésében. Ugyanakkor minden egyes
kezeléssel egyre nő annak kockázata, hogy a betegséget kiváltó
organizmus ellenállóvá válik a gyógyszerrel szemben. Az antimikrobiális
szerek csak akkor lehetnek hatékonyak és maradhatnak azok a jövőben
is, ha szigorú felügyelet mellett alkalmazzák őket. E gyógyszereket –
megfelelő vizsgálatot és klinikai diagnózist követően – csak a humán és
állatgyógyászat képviselői írhatják fel. Amikor csak lehetséges,
érzékenységi tesztet kell végezni annak megállapítására, hogy egy adott
betegség kezelésére mely antimikrobiális szer a legalkalmasabb.

Jobb megelőzni, mint gyógyítani
A mezőgazdasági termelők is csökkenthetik az állatbetegségek
előfordulását és ezáltal az antimikrobiális szerek használatát:
állatorvossal együttműködésben hatékony állat-egészségügyi tervet
dolgozhatnak ki, amelyben felvázolják, milyen eszközökkel biztosítják
állataik egészségét, és hogyan gondoskodnak a hatékony biológiai
védelemről. Célszerű, hogy az állatorvosok megfelelő gyakorisággal
ellenőrizzék valamennyi gazdaság állatállományának egészségi állapotát.
Az antimikrobiális szerek semmiképp sem helyettesíthetik a bevált
állattenyésztési, biológiai védelmi és igazgatási gyakorlatokat, ezért
valamennyi állat, így a kedvtelésből tartott állatok és a lovak esetében is a
megelőzésre kell fektetni a hangsúlyt.

Az új és kritikus
fontosságú antimikrobiális
szerek alkalmazását
szigorúan ellenőrizni kell
A „kritikus fontosságú” kategóriába sorolt vagy új antimikrobiális
szerekkel szembeni rezisztencia kialakulását lehetőleg minél hosszabb
ideig késleltetni kell. Az állatorvosoknak csak legvégső megoldásként,
érzékenységi teszt elvégzése után szabad felírniuk ezeket a szereket,
melyeket kizárólag ők adhatnak be.

Az állat-egészségügyi ágazatnak
népszerűsítenie kell a felelősségteljes
alkalmazást
Az antimikrobiális szerek felelősségteljes alkalmazását a
gyógyszerágazatnak elkötelezetten ösztönöznie kell. Ennek érdekében a
vállalatoknak etikai szempontokat is figyelembe kell venniük e termékek
kifejlesztése során, amelyeket kizárólag állatorvosok számára vagy
orvosi rendelvényre értékesíthetnek, tájékoztatást nyújtva megfelelő
használatukról.

Fokozottabb kutatásra és új termékekre
van szükség a bakteriális betegségek
leküzdéséhez
Nagymértékben ösztönözni kell a kutatási tevékenységet mindenekelőtt
olyan diagnosztikai gyorstesztek és érzékenységi tesztek kifejlesztése
és hozzáférhetővé tétele érdekében, amelyeket az állatorvosok a
gazdaságokban és terepen tett látogatás alkalmával is használhatnak.
Emellett a megbízható szabályozási környezet megteremtésével jelentős
mértékben elősegíthető az új antimikrobiális termékek és az alternatív
kezelési módok kifejlesztése.

Az intézkedéseknél elengedhetetlen a
tudományos alap és a kockázatalapú
megközelítés
Az antimikrobiális szerek felelősségteljes használatát biztosító
intézkedéseknek mindig tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk, és
csak a kockázatok alapos értékelését követően vezethetők be.
Tudásukkal és tapasztalatukkal az állatorvosok kulcsszerepet töltenek
be az antimikrobiális szerek kezelésére irányuló megfelelőbb
megoldások kifejlesztésében.

Egységes piacra van szükség
A gyógyszerek feltehetően a legerőteljesebben szabályozott termékek
Európában. Annak érdekében, hogy Európa-szerte bárhol az állatgyógyászati
készítmények lehető legszélesebb skálája álljon rendelkezésre, egy valódi,
korlátozásoktól mentes, egységes európai gyógyszerpiacot kell
megteremtenünk, amely növeli az antimikrobiális szerek elérhetőségét és
hozzáférhetőségét, és elősegíti az alternatív terápiákat.
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Kampányokra van szükség az
antimikrobiális szerek felelősségteljes
használatának népszerűsítésére
Az antimikrobiális szerek felelősségteljes használatának fontosságát a
hatóságokban, a humán és állatgyógyászat képviselőiben, a
gazdálkodókban és a nyilvánosságban egyaránt még inkább tudatosítani
kell. Az orvosi rendelvény nélküli és illegális értékesítést büntetni kell és
meg kell szüntetni. Ennek érdekében mind a humán, mind az
állategészségügy területén tájékoztató kampányokra van szükség, mert
csak így következhet be tartós szemléletváltozás.
Állati egészség + emberi egészség = egy egészség. Az állatok és
emberek egészsége szorosan összefügg egymással. E közös kincs
fenntartásáért valamennyi érdekelt félnek együtt kell működnie.
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