FECAVA Priporočila lastnikom malih živali za pravilno uporabo
antibiotikov in nadzor okužb

Nepravilna uporaba antibiotikov (protimikrobnih zdravil) lahko škoduje vaši živali, vam in vaši družini ter predstavlja
grožnjo globalnemu zdravju.
Vsak mora uporabljati antibiotike odgovorno, vključno z vami kot lastnikom živali.

ANTIBIOTIKI SO POMEMBNI

UPOŠTEVAJTE NAVODILA VETERINARJA

Mnogih okužb ne moremo pozdraviti brez uporabe
antibiotikov, vendar odpornost proti njim predstavlja
naraščajočo grožnjo za javno zdravje. Lastniki in
veterinarji morajo sodelovati pri reševanju tega problema.

• Antibiotike dajte, kot vam je bilo naročeno. Obvestite
veterinarja, če zdravljenje ni učinkovito v pričakovanem
času.
• Ne spreminjajte odmerka ali predhodno zaključujte
zdravljenja, brez da se posvetujete z vašim veterinarjem.
Redno hodite na kontrolne preglede.
• Ne delite antibiotikov z drugimi živalmi ali lastniki.
• Nikoli ne uporabljajte zdravil, ki so vam ostala od
predhodnega zdravljenja.
• Zdravil, ki so bila predpisana vaši živali, ne uporabite zase.

SO ANTIBIOTIKI RESNIČNO POTREBNI?
• Okužbe povzročajo tudi organizmi, ki niso občutljivi na
antibiotike, mnoge so npr. virusne in zato ne odgovorijo
na antibiotik. Prav tako vsaka bakterijska okužba ne
potrebuje antibiotične terapije.
• Mnogo ran in okužb kože lahko pozdravimo z lokalnim
čiščenjem in topikalnimi antibakterijskimi razkužili.
Povprašajte vašega veterinarja v zvezi s tem.

DIAGNOSTIKA JE POMEMBNA
V diagnostiki bakterijske okužbe kot vzroka bolezni pri
vaši živali bo morda veterinar odvzel vzorce, s katerimi
bodo potrdili okužbo ali izolirali specifičnega povzročitelja
z gojiščno preiskavo. To pomaga veterinarju pri izbiri
najučinkovitejše terapije in poveča možnost ozdravitve brez
nepotrebnega tveganja (npr. neuspešne terapije).

NE PRIČAKUJTE ANTIBIOTIKOV
Ne zahtevajte antibiotikov, če vam jih veterinar ne
predpiše; v večini primerov je preventivna uporaba
antibiotikov neprimerna. Razen v primeru hude bolezni ali
sprejema v hospitalno oskrbo vprašajte veterinarja, ali so
predpisani antibiotiki res potrebni ali se lahko na začetku
poskusi z drugačno terapijo.

PAZITE NA ČISTOČO PRI OSKRBI VAŠE ŽIVALI
Vedno uporabljajte rokavice in si razkužite roke pred in po
oskrbi ran ali čiščenju ušes pri vaši živali.

VEDITE, KAJ LAHKO PRIČAKUJETE
Če vaš veterinar pozna pravilne postopke za higieno in
preprečevanje okužb, bo oblečen v uniformo s kratkimi
rokavi, kar omogoča ustrezno razkuževanje rok med pacienti.
To velja za vse zaposlene v zdravstvu.
• Zaposleni naj ne nosi prstanov, zapestne ure ali nakita.
• Roke naj bodo čiste in razkužene pred pregledom vaše
živali.
• Zaposleni mora nositi rokavice, če oskrbuje okuženo tkivo
ali rane.
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