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Kuidas antimikroobikume vastutustundlikult kasutada:
nõuanded veterinaararstidele
Ärge kunagi kirjutage
antimikroobikume välja ilma
uuringu ja diagnoosita

Pöörake erilist tähelepanu
uutele ja kriitiliselt tähtsatele
antimikroobikumidele

Iga kord kui antimikroobikume kasutatakse, suureneb risk, et haigustekitajal
kujuneb nende suhtes välja resistentsus. Selleks et antimikroobikumide
toime oleks tõhus nii praegu kui ka tulevikus, peate neid rangelt kontrollima.
Antimikroobikumide õige doosi saate välja kirjutada ainult pärast uuringuid
ja kliinilist diagnoosi. Peaksite võimaluse korral tegema ka tundlikkustesti.
Hinnake alati pärast ravi selle tõhusust.

Antimikroobikumid, nagu fluorokinoloonid ja kolmanda ja neljanda põlvkonna
tsefalosporiinid on klassifitseeritud kriitiliselt tähtsateks antimikroobikumideks.
Neid peaksite määrama ainult pärast tundlikkustesti viimase võimalusena ja
ettenähtust erinevaks kasutamiseks ainult erandkorras. Manustage kriitiliselt
tähtsaid antimikroobikume alati ise ja vältige nende andmist loomarühmadele või -karjadele, välja arvatud ainult väga erakorralistes olukordades.

Tehke kliendiga koostööd, et
vajadus antimikroobikumide järele
oleks võimalikult väike või see
üldse kõrvaldada

Vältige võimaluse korral alati
ettenähtust erinevat kasutamist

Põllumajandusettevõtja saab tõhusa
tervisekaitse kava abil loomataude
vähendada, mis omakorda vähendab
vajadust antimikroobikumide järele.
Peaksite kava koostamiseks tegema
põllumajandusettevõtjatega koostööd.
Kavas tuleks määrata kindlaks, kuidas
põllumajandusettevõtja hoiab loomad
tervena ja tagab tõhusa bioturvalisuse.
Haiguste ennetamine on oluline
kõikide loomade, sealhulgas nii
lemmikloomade kui ka hobuste puhul.

Kasutage diagnostilisi teste,
sealhulgas tundlikkusteste
võimalikult palju
Tehke enne antimikroobikumide väljakirjutamist võimaluse korral
põllumajandusettevõttes diagnostiline test. Isegi kui raviga on vaja alustada
kohe, on ikkagi kasulik teha test Teie diagnoosi kinnitamiseks või Teie poolt
määratud ravi muutmiseks laboratoorsete uuringute tulemuste alusel.

Antimikroobikumide ettenähtust erinev kasutamine võib nii loomadele kui
ka inimestele olla kahjulik ja põhjustada kõrvalmõjusid. Seepärast tuleks
sellist kasutust võimaluse korral alati vältida ja kui see on möödapääsmatu,
siis tagada alati veterinaararsti kontroll.

Olge valmis esitama riiklikule
pädevale asutusele teavet enda
määratud retseptide kohta
Ametiasutused peavad saama jälgida andmeid retseptide kohta, et tõhusalt
hinnata antimikroobikumide kasutamist ja resistentsuse väljakujunemist.
Olge valmis edastama retseptide kohta andmeid, kui seda nõutakse.

Teatage kõigist antimikroobikumide
põhjustatud kahjulikest toimetest
Antimikroobikumidel on oluline roll nakkushaiguste ja zoonooside ravis ja
ennetamises nii loomade kui ka inimeste puhul. Iga kasutuskord suurendab
resistentsuse väljakujunemise ohtu. Antimikroobikumide toime säilitamine
on oluline kõigi jaoks ja meie kõigi vastutus.
Saate anda oma panuse, andes teada
antimikroobikumide põhjustatud kahjulikest
toimetest, sealhulgas tulemuseta ravist.

Kasutage antimikroobikume õigesti
Kasutage antimikroobikume võimalikult vähe. Kasutage neid ainult haigete
või ohus olevate loomade puhul, viige rutiinne ravi antimikroobikumidega
miinimumini (nt lõpetage antimikroobikumide tavapärane kasutamine enne
transporti) ja kasutage neid profülaktilisel eesmärgil ainult selliste juhtumite
puhul, kus taudioht on ilmselge. Ärge unustage kliendile andmast teavet selle
kohta, kuidas nad peaksid loomadele antimikroobikume õigesti manustama.
On ülimalt oluline, et peate kinni vastutustundliku kasutamise juhistest või
soovitustest.
Vastutustundlik kasutamine on oluline osa Teie kutsealasest tegevusjuhendist
ja Teile võidakse selle järgimata jätmise korral määrata karistus.
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