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Пропиши антибиотик кога тој е неопходен 
и при тоа:

Повеќе информации за рационалана употреба на 
антибиотици на   http://antibiotic.ecdc.europa.eu
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Европскиот ден на рационална употреба 
на антибиотиците е европска здравствена 
иницијатива која нуди можност секоја 
година да се придонесе кон подигање на 
свеста за неопходноста од одговорно 
користење на антибиотиците и за 
ризиците поврзани со нивната 
несоодветна употреба. 
Појавата на патогени бактерии со 
мултипна резистентност спрема 
антибиотици го фокусира вниманието кон 
хуманата и ветеринарната употреба на 
оваа важна група на лекови. Неспорен е 
фактот дека употребата на антибиотиците 
доведува до резистенција кај бактериите, 
што наметнува императив за нивна 
примена само тогаш кога се неопходни.   
И покрај тоа што ветеринарните 
практичари сигурно не се единствената 
причина за овој проблем, секако дека е 
подобро да се биде проактивен и да не се 
чека наметнување на забрана од 
употребата на одредени антибиотици во 
ветеринарната пракса. Од овие причини 
потребно е подигање на свеста за 
неопходноста од одговорно користење на 
антибиотиците за “Сегашните и идни 
генерации на луѓе и животни да имаат 
пристап до ефикасен третман на 
бактериските инфекции”.

Што може да се направи во ветеринарната 
пракса за да се намали опасноста од 
резистентност?

Да се престане антибиотиците да се гледат 
како единствени за решавање на проблемот 
кај пациентот, туку да се гледат пред се како 
алатка која ќе помогне кога другите 
средства за третман нема да успеат.          
Да се превенира појавата на болести со 
имплементирање на добро здравје на 
стадото или јатото и практицирање на 
биосигурност, добра исхрана, хигиена и 
услови за животните, наместо превенирање 
на болести со давање на антибиотици на 
целото стадо или јато. 

Таму каде што е можно, да се применуваат 
антимикробни лекови на почетокот на болеста, 
односно, веднаш откако ќе се дијагностицираат 
клиничките знаци на болеста и тие ќе станат 
евидентни. 
Кога за одредена болест е индицирана примената 
на повеќе од еден антимикробен лек, да се 
употреби лек кој е не се користи или е помалку 
важен во хуманата медицина за лекување на 
луѓето. 
Таму каде што е можно,  да се користи 
антимикробен лек со тесен спектар на дејство. 
Внатрешното упатство за употреба и збирните 
карактеристики за препаратот (СПЦ) да бидат 
добро разбрани и земени во предвид, особено во 
делот за дозирање и должината на третманот. 
Исто така да се почитуваат и советите за чување на 
лекот.
Да се нагласи на клиентот да ги следи 
инструкциите за употреба кои се истакнати на 
пакувањето на антимикробниот лек.
Кога постои можност, да се направи антибиограм 
- тест за осетливоста на бактерискиот причинител 
према антимикробните лекови. 
Ако третманот не покажува резултати, потребно е 
да се спроведат други дијагностички испитувања 
и да се соопшти изостанокот на ефикасност до 
Центарот за пратење на несакани дејства од 
примена на ветеринарните лекови на Факултетот 
за ветеринарна медицина - Скопје како "сомнеж 
од изостанување на ефикасноста". Ваквиот начин 
на прибирање на податоците е многу корисна 
алатка, за ветеринарите да бидат дел од системот 
за предупредување, со кој на проблемот од појава 
на резистенција ќе им се даде внимание на 
заинтересираните страни.
Периодично да се преоценува бенефитот од било 
која превентивна употреба на антимикробните 
лекови и таму каде што нема видлива корист да се 
прекине таквата употреба.

Здрави животни = Здрави луѓе


