
Zalecenia FECAVA dla właścicieli zwierząt towarzyszących w 
zakresie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i kontroli 

zakażeń

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków (środków przeciwdrobnoustrojowych) może zaszkodzić Twojemu zwierzęciu, Tobie, Twojej rodzinie 
i stanowi zagrożenie dla zdrowia na świecie. Każdy musi stosować antybiotyki w odpowiedzialny sposób,  w tym właściciele zwierząt.

ANTYBIOTYKI SĄ WAŻNE

Wiele zakażeń nie można leczyć bez antybiotyków, jednak 
oporność na nie stanowi rosnący problem zdrowia 
publicznego. Właściciele i lekarze weterynarii muszą 
współpracować, aby rozwiązać ten problem.

CZY ANTYBIOTYKI SĄ NAPRAWDĘ 
NIZBĘDNE?

Nie wszystkie infekcje są powodowane przez drobnoustroje 
wrażliwe na antybiotyki, np. wszystkie infekcje wirusowe nie 
reagują na antybiotyki. Ponadto nie wszystkie zakażenia 
bakteryjne wymagają terapii antybiotykowej.

Wiele infekcji ran i skóry można rozwiązać poprzez leczenie 
miejscowe  i miejscowe mycie antybakteryjne. Poproś 
lekarza weterynarii, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

DIAGNOSTYKA JEST BARDZO WAŻNA

Aby zbadać, czy infekcja bakteryjna jest przyczyną choroby 
Twojego zwierzęcia, lekarz weterynarii może potrzebować 
pobrać próbki do badań w celu wykrycia oznak zakażenia lub 
zidentyfikowania specyficznych patogenów wywołujących 
chorobę. Badanie to może pomóc lekarzowi zastosować 
najlepszą formę terapii i zwiększyć szansę na wyzdrowienie 
zwierzęcia bez zbędnego ryzyka (np. niepowodzenie leczenia).

NIE OCZEKUJ ANTYBIOTYKÓW

Nie należy żądać antybiotyków, jeśli lekarz weterynarii ich nie 
przepisuje; w większości przypadków nie należy stosować 
antybiotyków w sposób zapobiegawczy. Jeśli twoje zwierzę nie 
jest poważnie chore i nie zostanie przyjęte do szpitala dla 
zwierząt w celu opieki, zawsze zapytaj lekarza weterynarii, czy 
przepisane antybiotyki są naprawdę konieczne lub czy można 
spróbować innego rodzaju terapii.

ZAWSZE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ 
SWOJEGO LEKARZA WETERYNARII

Podaj antybiotyki zgodnie z instrukcją. Skontaktuj się 
z lekarzem weterynarii, jeśli leczenie nie będzie 
skuteczne w zalecanym okresie.
Nie zmieniaj dawkowania ani nie przerywaj terapii  
bez konsultacji z lekarzem weterynarii i zgłaszaj się w 
terminach na wizyty kontrolne.
Nie dziel się antybiotykami z innymi zwierzętami lub 
właścicielami zwierząt.
Nigdy nie używaj leków pozostałych po innej terapii  
Nie bierz sam leków przeznaczonych dla zwierząt

ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ PRZY 
ZABIEGACH PIELĘGNACYJNYCH

Zawsze używaj rękawic i dezynfekuj ręce przed i po leczeniu 
ran lub czyszczeniu uszu zwierząt.

WIEM CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ

Jeśli lekarz weterynarii jest świadomy prawidłowych 
protokołów higieny i kontroli zakażeń, będzie nosił bluzę lub 
fartuch z krótkim rękawem, aby umożliwić prawidłową 
dezynfekcję rąk między pacjentami. Dotyczy to całego 
personelu zakładu leczniczego dla zwierząt .

• Nie należy nosić biżuterii, zegarków i pierścionków.
• Ręce powinny być czyste i zdezynfekowane przed kontaktem
ze swoim zwierzęciem.

• Rękawice należy nosić podczas obchodzenia się z zakażoną
tkanką lub ranami

Ten plakat został opracowany przez Federation of European 
Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) we współpracy 
z Fundacją Bella Moss.
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