Veterināro zāļu izplatītāji

Lietojiet tikai tās zāles, kuras Jums
parakstījis vai ieteicis par Jūsu
ganāmpulka veselību atbildīgais
veterinārārsts!

Lai veterinārārsti varētu izvēlēties atbilstošākās
un efektīvākās zāles dažādu dzīvnieku slimību profilaksei un ārstēšanai, neatsverami palīgi zāļu sagādāšanā ir zāļu izplatītāji.
Vienīgi veterinārārsts, kurš veic dzīvnieka izmeklēšanu un nosaka ārstēšanas kursu, var izvēlēties pareizās zāles.

Mīļdzīvnieku īpašnieki
Atbildīgi dzīvnieku īpašnieki sniedz saviem dzīvniekiem vislabāko veselības aprūpi, uzlabojot dzīvnieku turēšanu, kopšanu, ēdināšanu, lai nepieļautu
vai mazinātu dzīvnieku saslimšanu.
Nevajadzīga zāļu lietošana ne tikai neveicina
dzīvnieku veselības saglabāšanu, bet arī sadārdzina
produkciju, rada liekus izdevumus dzīvnieku īpašniekiem un var būt kaitējoša dzīvniekiem un cilvēkiem.
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti var saturēt:
zāļu atliekas, ja zāles lietotas nepareizi vai nav
ievēroti ierobežojumi — zāļu izdalīšanās periodi, kuru laikā iegūtos produktus nevar izmantot pārtikā,
cilvēkiem un dzīvniekiem kopēju slimību —
zoonožu ierosinātājus.
Tikai savstarpēji sadarbojoties veterinārārsts un
dzīvnieku īpašnieks, var nodrošināt, ka produktīvie
dzīvnieki ir veseli. Tikai no veseliem dzīvniekiem iegūtā pārtika ir droša un nekaitīga!

Lietojot zāles atbildīgi, var:
nodrošināt mīļdzīvnieku labturību un veselību, veicot atbilstošu efektīvu slimību profilaksi un ārstēšanu, novēršot dzīvnieka sāpes un
ciešanas;
pasargāt mīļdzīvniekus no saslimšanas ar
infekcijas slimībām, t.sk. zoonozēm, tos
vakcinējot;
pasargāt ģimenes locekļus no zoonozēm,
kuru ierosinātāji tieša kontakta ceļā ar mīļdzīvnieku, vai no kopējas apkārtējās vides var
tikt pārnesti no dzīvniekiem uz cilvēkiem un
izraisīt cilvēku saslimšanu.
Atbilstoši turēti un veseli mīļdzīvnieki ir atsaucīgāki un rada mazāku risku zoonožu pārnešanai no
dzīvnieka uz cilvēku un otrādi.

Atcerieties, ka nevajadzīga un nepareiza veterināro zāļu lietošana var būt
bīstama ne tikai dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem, jo:
zāļu atliekvielas var nonākt pārtikā;
var veidoties mikroorganismu rezistence pret antibiotikām.
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VETERINĀRO ZĀĻU
ATBILDĪGA
LIETOŠANA
Veterināro zāļu atbildīga lietošana ir galvenais
nosacījums, lai sasniegtu vairākus svarīgus mērķus:
saglabātu dzīvnieku veselību,
nodrošinātu dzīvnieku labturību,
ierobežotu cilvēkiem un dzīvniekiem
kopīgo slimību — zoonožu izplatību,
pasargātu pārtikas produktus no
piesārņošanas ar veterināro zāļu atliekvielām,
mazinātu slimību ierosinātāju rezistenci pret
antibiotikām.

Kas ir atbildīga veterināro
zāļu lietošana?
Veterināro zāļu atbildīga lietošana ir kompleksa
pieeja dzīvnieku veselības saglabāšanai, sākot ar dzīvnieku pasargāšanu no saslimšanas, slimību profilaksi
un turpinot ar iespējami mērķtiecīgu un minimālu
zāļu lietošanu. To nodrošina:
biodrošība — preventīvu pasākumu komplekss, kura mērķis novērst infekcijas slimību
ierosinātāju nonākšanu dzīvnieku ganāmpulkā vai ierobežot to izplatīšanos;

Kas ir atbildīgi par veterināro
zāļu atbilstošu lietošanu?
dzīvnieka
īpašnieks

veterinārārsts
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vakcinācija, nepieciešamības gadījumos, atbilstoši valsts likumdošanai.
Dzīvnieka saslimšanas gadījumā — veterinārārsta uzstādīta diagnoze — ārstēšana ar veterinārārsta noteiktajām
zālēm
Veterinārās
zāles
jālieto saskaņā ar veterināro zāļu ražotāja instrukcijām un veterinārārsta norādījumiem.

iespējami ierobežojot antibiotiku lietošanu
(lai nepieļautu rezistences veidošanos un saglabātu jaunākās paaudzes veterināro zāļu
efektivitāti, otrās izvēles antibiotikas lietot
tikai sevišķas nepieciešamības gadījumā);
detalizēti izskaidrojot izrakstīto zāļu lietošanu
un ierobežojumus produkcijas izmantošanā.

atbilstoši turēšanas apstākļi — labturība,
higiēna un ēdināšana;
regulāra dzīvnieku veselības un labturības
uzraudzība — ganāmpulka veselības uzlabošanas plānošana, nosakot sasniedzamos veselības mērķus, izmantojot konkrētajai saimniecībai atbilstošus līdzekļus un darbības;

izrakstot zāles tikai pēc rūpīgas un atbilstošas dzīvnieka izmeklēšanas un diagnozes
uzstādīšanas;

Produktīvo dzīvnieku īpašnieki
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti: olas, piena produkti, gaļa ir būtiska cilvēka uztura sastāvdaļa,
tāpēc svarīga ir šo pārtikas produktu drošība.
Labi turēšanas apstākļi, higiēna, piemērota barība, atbilstoša saimniekošana ir vislabākā stratēģija, lai
nodrošinātu gan dzīvnieku labturību, gan veselību.
No veseliem dzīvniekiem var iegūt vairāk un labākas kvalitātes produkcijas, tādējādi arī iegūt lielāku
peļņu.

Zāļu izvēle un to lietošanas
noteikšana balstās uz veterinārārsta
profesionālajām zināšanām un
atbildību.

Dzīvnieku īpašnieki
Veterinārārsts
Veterinārārstam ir būtiska loma dzīvnieku veselības un labturības, kā arī sabiedrības veselības aizsargāšanā, sniedzot plaša spektra pakalpojumus:
konsultējot dzīvnieku īpašniekus dzīvnieku
veselīgas turēšanas un kopšanas apstākļu radīšanai un veicot plānveida dzīvnieka un ganāmpulka veselības uzraudzību un slimību
diagnostiku agrīnās stadijās, ievērojot principu, ka „slimību profilakse labāka par ārstēšanu”;
nodrošinot atbildīgu zāļu lietošanu, vienlaicīgi veicinot labu darba organizāciju un uzsverot
dzīvnieku sugai, vecumam un produktivitātei
atbilstošu turēšanas apstākļu nozīmi;

Atcerieties, ka zāles veiksmīgi ārstē un profilaktē
dzīvnieku slimības, bet nepareizi lietotas kaitē dzīvniekiem un arī cilvēkiem.
Nepareiza antibiotiku lietošana ir sevišķi
kaitīga. Tā var veicināt
pret zālēm rezistentu
baktēriju veidošanos
un, tādejādi, apgrūtināt,
gan dzīvnieku, gan arī cilvēku ārstēšanu!

Ja nu tomēr dzīvnieki slimo un tiem nepieciešama
zāļu lietošana, dzīvnieka turētājam, zemniekam ir:
stingri jāievēro veterinārārsta ieteikumus,
tai skaitā norādes par zāļu lietošanu, zāļu izdalīšanās perioda ievērošanu un rīcību ar saražoto produkciju;
jāpieraksta viss, kas saistīts ar ārstēšanu. Tas
nepieciešams ne tikai ārstēšanas rezultātu izvērtēšanai un tālāku ārstniecisku pasākumu
un zāļu izvēlei nākotnē, bet galvenokārt, lai
lemtu, vai iegūtos produktus var izmantot
pārtikā.

