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Veterinarai rūpinasi
gyvūnais ir žmonėmis
Kaip išsaugoti antimikrobinių vaistų veiksmingumą dabar ir ateityje

Antimikrobinius vaistus visada turi skirti
veterinaras
Antimikrobiniai vaistai – nepaprastai svarbi gyvūnų ir žmonių ligų
gydymo priemonė. Tačiau rizika, kad ligos sukėlėjas taps jiems
atsparus, didėja kiekvieną kartą, kai jie panaudojami. Siekiant
užtikrinti, kad antimikrobiniai vaistai išliktų veiksmingi ir dabar, ir
ateityje, jų naudojimas turėtų būti griežtai kontroliuojamas.
Antimikrobinius vaistus turi skirti tik veterinarai ir gydytojai, kai jau
atlikti tyrimai ir nustatyta diagnozė. Kai tik galima, reikėtų atlikti
jautrumo tyrimus, kad būtų nustatyta, kuris antimikrobinis vaistas
geriausiai tiktų konkrečiam susirgimui gydyti.

Nauji ir kritiškai svarbūs
antimikrobiniai vaistai turi
būti griežtai kontroliuojami

Prevencija geriau už gydymą
Ūkininkas gali sumažinti gyvūnų sergamumą ir būtinybę iš viso naudoti
antimikrobinius vaistus, jeigu kartu su veterinaru parengs veiksmingą
sveikatos apsaugos priemonių planą. Jame turėtų būti numatyta, kaip
ūkininkas rūpinsis gyvūnų sveikata ir užtikrins veiksmingą biologinę
saugą. Veterinarai turėtų dažnai lankytis visuose ūkiuose ir tikrinti
bandos sveikatą. Užuot kliovusis vien antimikrobiniais vaistais, visais
atvejais geriau taikyti gerus gyvulininkystės, biologinės saugos ir
valdymo metodus. Prevencinės priemonės svarbios visiems gyvūnams,
tarp jų ir augintiniams bei žirgams.

Turime kuo ilgiau neleisti ligų sukėlėjams įgyti atsparumo kritiškai
svarbiems arba naujiems antimikrobiniams vaistams. Veterinarai juos
turėtų skirti tik kraštutiniu atveju, kai jau atliktas jautrumo tyrimas, ir
turėtų sušerti ar suleisti juos patys.

Gyvūnų sveikatos pramonė turėtų skatinti
atsakingą antimikrobinių vaistų naudojimą
Farmacijos pramonė turėtų parodyti, kad yra pasiryžusi skatinti
atsakingą antimikrobinių vaistų naudojimą ir kurti antimikrobinius
produktus laikydamasi etikos normų, reklamuodama ir parduodama
juos tik veterinarams arba pateikus veterinaro receptą bei teikdama
informaciją, kaip tinkamai juos naudoti.

Kovai su bakteriniais susirgimais reikia
daugiau mokslinių tyrimų ir naujų produktų
Mokslininkai turėtų būti raginami sukurti greitų diagnostinių ir
jautrumo testų bei galimybių juos atlikti masiškai, ypač tokių, kuriuos
veterinarai galėtų atlikti ūkiuose ar laukuose. Kad būtų skatinama
kurti naujus antimikrobinius produktus ir jų alternatyvas, nepaprastai
svarbu, kad pirma būtų sukurta patikima reglamentavimo aplinka.

Visais atvejais reikėtų imtis tik mokslu ir
įvertinta rizika grindžiamų priemonių

Reikia atsakingo antimikrobinių vaistų
naudojimo skatinimo kampanijų

Atsakingo antimikrobinių vaistų naudojimo užtikrinimo priemonės
visada turi būti pagrįstos moksliniais faktais ir nuodugniu keliamos
rizikos įvertinimu. Veterinarų žinios ir patirtis turi lemiamos reikšmės
kuriant geresnius antimikrobinių vaistų valdymo sprendimus.

Valdžios institucijos, veterinarai, gydytojai, ūkininkai, visuomenė turi
daugiau žinoti apie tai, kaip svarbu atsakingai naudoti antimikrobinius
produktus. Už jų pardavimą be recepto ir nelegalią prekybą turėtų būti
baudžiama, toks reiškinys iš viso turi būti panaikintas. Tam reikia
reklamos kampanijų tiek apie gyvūnams, tiek apie žmonėms skirtus
vaistus, skatinant ilgalaikius požiūrio pokyčius.

Bendroji rinka būtina
Vaistai galbūt yra Europoje labiausiai reglamentuojami produktai.
Siekiant užtikrinti, kad bet kur būtų galima rinktis iš kuo platesnio
veterinarinių vaistų asortimento, reikia tikros nevaržomos Europos
vaistų rinkos. Tuomet padidėtų antimikrobinių vaistų asortimentas,
padaugėtų galimybių jų įsigyti ir pagausėtų jų alternatyvų.
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