ESI LABS UN ATBILDĪGS
VETERINĀRĀRSTS, ZIŅO PAR

BLAKUSPARĀDĪBĀM!
Uzticies savai pieredzei un intuīcijai!
Ziņo arī tad, ja šaubies par veterināro zāļu
lietošanas un novērotās reakcijas cēloņsakarību!

!!!

Kontaktinformācija:
Pārtikas un veterinārais dienests
Veterināro zāļu reģistrācijas daļa
Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālr. 67084618
E-pasts: vzr@pvd.gov.lv

PADOMI ZIŅOJUMA SNIEGŠANĀ:
Vienā ziņojumā
var ziņot tikai par
vienu dzīvnieku
sugu.

Ja blakusparādības pēc
vienādas ārstēšanas
novēro vairākiem
vienas sugas dzīvniekiem, visus dzīvniekus
norāda vienā ziņojuma
formā.

Ja pirms blakusparādību novērošanas
dzīvnieka ārstēšanai
izmantotas vairākas
veterinārās zāles, tās
visas jānorāda
ziņojumā.

KĀPĒC IR NEPIECIEŠAMI DATI PAR
BLAKUSPARĀDĪBĀM?
Blakusparādību uzraudzība apkopo, pēta un
novērtē datus par novērotajām veterināro zāļu
blakusparādībām, lai:
papildinātu lietošanas instrukciju ar
informāciju par veterināro zāļu iedarbību
dzīvnieka un cilvēka organismā,
novērtētu veterināro zāļu drošumu un efektivitāti,
novērstu iespējamo risku dzīvniekiem,
cilvēkiem un videi.

Reģistrēto un veterinārmedicīnā lietoto veterināro
zāļu drošuma pārbaudi un šo zāļu lietošanas
ieguvuma un riska attiecības analīzi veic nepārtraukti.
PVD, saņemot veterinārārstu ziņojumu:
ievada informāciju veterināro zāļu blakusparādību datu bāzē un nosūta informāciju
Eiropas zāļu aģentūras veterināro zāļu
blakusparādību ziņojumu sistēmas Eudravigilance datu bāzei,
nosūta vēstuli iesniedzējam par ziņojuma
saņemšanu,
nepieciešamības gadījumā lūdz ziņotājam
sniegt papildu informāciju,
nepieciešamības gadījumā veic papildus
izmeklēšanu.

Informējam, ka Pārtikas un veterinārais dienests,
saņemot ziņojumu, saglabā anonimitāti un ziņotāja
vārdu neizpauž.

KOLĒĢI,
VETERINĀRĀRSTI!
Savstarpēja sadarbība,
savlaicīga VETERINĀRO ZĀĻU BLAKUSPARĀDĪBU
atklāšana un izvērtēšana ļauj novērst vai mazināt
blakusparādību rašanās cēloņus un brīdināt citus
veterinārārstus un dzīvnieku īpašniekus
par iespējamām blakusparādībām.

Par novērotām blakusparādībām var ziņot aizpildot speciāli izveidotas veidlapas, kas pieejamas
PVD tīmekļvietnē un nosūtot:
1 pa pastu uz adresi:
Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
vai
2 uz e-pasta adresi:
vzr@pvd.gov.lv
* Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumi Nr 246 “Veterināro zāļu
izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība”.
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Nekavējoties jāziņo par būtiskām blakusparādībām,
kuras izraisījušas dzīvnieka nāvi, smagus veselības
traucējumus, bīstamību dzīvībai, iedzimtu anomāliju,
ilgstošas slimības pazīmes.

4 LIETAS, KAS NEPIECIEŠAMAS,
LAI VARĒTU ZIŅOT
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Blakusparādību ziņojumā sniedz informāciju
arī par:
veterināro zāļu iedarbības trūkumu (neefektivitāti),
blakusparādībām, kuras veterinārās zāles
izraisījušas cilvēkiem,
veterinārajām zālēm noteiktā ierobežojumu
perioda pārsniegšanu,
veterināro zāļu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.
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Ikvienam dzīvniekam – lielam vai mazam –
jebkuras blakusparādības ir nozīmīgas!

Šī iemesla dēļ svarīgi ir ziņot par praksē novērotajām blakusparādībām, lai varētu analizēt novērojumus un zāles būtu maksimāli drošas gan
dzīvniekiem, gan cilvēkiem, kuri ievada zāles
dzīvniekiem, kā arī videi, kurā nonāk lietoto zāļu
atliekvielas.

Veterinārārstam, farmaceitam un veterināro zāļu
reģistrācijas apliecības īpašniekam ir pienākums
ziņot PVD par novērotajām blakusparādībām*.

Informācija par veidlapām un to aizpildīšanas
kārtību, kā arī par blakusparādību uzraudzību
pieejama tīmekļvietnē: www.pvd.gov.lv
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Latvijā veterināro zāļu blakusparādības uzrauga
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
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Pirms veterināro zāļu reģistrācijas veikto klīnisko
pētījumu laikā atklāt retas vai ļoti retas veterināro
zāļu blakusparādības nav iespējams. Pētījumu
laikā nevar paredzēt visus papildus lietotos
medikamentus un izvērtēt to mijiedarbību, kā arī
paredzēt atsevišķu dzīvnieku kategoriju jutību
pret konkrētām zālēm.
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Veterināro zāļu blakusparādības ir kaitīga
un nevēlama reakcija uz veterinārajām zālēm,
kas rodas:
dzīvniekiem, kuriem ievadītas veterinārās
zāles;
cilvēkiem, kuri ievada veterinārās zāles
dzīvniekiem;
lietojot veterinārās zāles dzīvnieku sugām
un slimībām, kas nav minētas lietošanas
instrukcijā.
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KĀ ZIŅOT PAR PRAKSĒ NOVĒROTAJĀM
BLAKUSPARĀDĪBĀM?

Dz

KĀPĒC SVARĪGI ZIŅOT PAR
BLAKUSPARĀDĪBĀM?
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KAS IR VETERINĀRO ZĀĻU
BLAKUSPARĀDĪBAS?

ZIŅOJUMS
Ziņojumus jāiesniedz visos gadījumos:
par zāļu informācijā jau minētām blakusparādībām,
par vēl neminētām zāļu blakusparādībām,
ja ir aizdomas, ka zāles nav iedarbojušās.

