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#AnimalHealthMatters

6 způsobů, kterými může EU udávat 
směr v ochraně zdraví zvířat



#AnimalHealthMatters
Všichni jsme ve svém každodenním životě závislí na zvířatech – 
jsou nám společníky, pomocníky, trávíme s nimi volný čas, jsou 
pro nás i zdrojem potravy. Bez ohledu na to, jak se o svá zvířata 
staráme, se může stát, že onemocní a budou potřebovat léčivé 
přípravky.

Léčba nemocných zvířat však představuje pouze část 
problematiky. Přestože léčba bude důležitá vždy, pozornost se 
stále častěji obrací k prevenci chorob a odolnosti zvířat a dále k 
rychlejší diagnostice, která by usnadnila nasazení účinné léčby a 
zajistila tak lepší zdraví zvířat.

Ochranou zdraví a pohody více než miliardy zvířat v Evropě – od 
kaprů přes kočky a poníky po psy – zlepšuje průmysl zabývající 
se zdravím zvířat kvalitu života zvířat a lidí a přispívá k bezpečné, 
cenově dostupné a udržitelné produkci potravin. Prevencí 
propuknutí nákaz u zvířat a posilováním evropské připravenosti 
na nově se objevující choroby, včetně těch, které jsou přenosné 
ze zvířat na člověka, chráníme veřejné zdraví.

Věříme, že zdraví zvířat je zásadní podmínkou pro pohodu 
zvířat, která je stále více ve středu zájmu evropských občanů. 
Veterinární léčivé přípravky přinášejí při zodpovědném využívání 
dle doporučení všechny zmíněné výhody.

Evropa je kolébkou moderní veterinární medicíny a sídlem 
předních světových výrobců veterinárních léčiv, kteří vytvářejí 
50 000 pracovních míst v celé Evropě. S ročním obratem 
přibližně 6 miliard euro je Evropa druhým největším trhem 
veterinárních léčiv na světě. Naše očekávání pro Evropu jsou 
vysoká, stejně velké jsou i plány, jak přispět k její budoucnosti.

Představujeme svou vizi pro zdraví, pohodu a udržitelnost 
zvířat pro nastávající období.

Protože chceme plnit svou úlohu při udržování zdravé 
Evropy a ochraně našeho potravinového řetězce.

Protože zdravá zvířata znamenají zdravé lidi a zdravější 
planetu.

Protože na zdraví zvířat záleží. #AnimalHealthMatters

Zajistit včasnou a vědecky podloženou implementaci 
předpisů týkajících se veterinárních léčivých přípravků a 
medikovaných krmiv pro zabezpečení dostupné péče o 
zdraví zvířat na všech trzích a bez ohledu na druh zvířat.

Podporovat vědecké výstupy vlastní agentury EU – 
Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) – při 
určování, které veterinární léčivé přípravky by měly být 
dostupné a jaké podmínky by se měly vztahovat k jejich 
používání.

V inovativním časném výzkumu dávat přednost 
investicím na národní a evropské úrovni prostřednictvím 
grantových programů, jako je například Horizont Evropa. 
Tyto programy jsou klíčové pro zodpovězení otázek, 
které jsou nezbytné pro vývoj nových generací vakcín a 
dalších typů léčby použitelných jak v humánní medicíně, 
tak při ochraně zdraví zvířat.

Stimulovat právní prostředí podněcující uvádění 
nejnovějších výsledků vědeckého pokroku ve vývoji 
veterinárních léčiv na trh.

Podporovat integrovaný přístup v boji proti 
onemocněním a ve snahách o snižování rezistence na 
antibiotika nasazením různých dostupných nástrojů 
(např. vakcín a diagnostiky). Všechny tyto nástroje 
doplňují a rozšiřují užitečnost terapeutických přístupů a 
výrobků.

Přijmout strategii, která výslovně podporuje inovaci pro 
pokračující vývoj těchto nástrojů a zvyšuje povědomí o 
jejich účinnosti pro širokou škálu zvířecích nákaz včetně 
infekčních nově se objevujících chorob.
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Ochrana současných řešení
Průmysl zabývající se zdravím zvířat nabízí četná řešení pro podporu zdraví 
zvířat. Používání existujících nástrojů a vývoj nových jsou klíčovými prioritami 
pro budoucnost.

Antibiotika musí zůstat základní součástí výbavy veterináře, protože 
i přes nejlepší dostupné prostředky prevence bude u zvířat docházet 
k nákazám, které mohou nasazení antibiotik vyžadovat.

Snahy o boj proti antimikrobiální rezistenci (AMR) se do současné doby 
soustředily na plnění cílů v oblasti omezování používání antibiotik, což může 
mít negativní dopad na pohodu zvířat. Pro veřejné zdraví i zdraví zvířat je 
důležité zajistit dostupnost běžných antibiotik pro léčbu zvířat, protože 
alternativní přípravky jsou buď omezené nebo neexistují.

Jako jeden ze zakládajících členů Evropské platformy pro odpovědné 
používání léčiv u zvířat (EPRUMA) i nadále obhajujeme využívání antibiotik 
pouze v rozsahu „tak málo, jak to je možné a tolik, kolik je nutné“.

Vyzýváme Evropskou unii k výraznější otevřenosti, podpoře a konečně také 
k uplatňování širší sady nástrojů v otázkách zdraví zvířat. Naší představou je 
Evropa, jejíž politický a právní rámec stimuluje rozvoj inovací v odvětví zdraví 
zvířat a zajišťuje jeho budoucnost.

Optimální zdraví zvířat závisí 
na celé řadě řešení

 z Testování, abychom lépe porozuměli vnímavosti zvířat k nákazám a 
dokázali předvídat, která zvířata jsou méně náchylná k chorobám.

 z Vakcíny a protiparazitární přípravky pomáhají v prevenci důsledků 
chorob nebo možných sekundárních infekcí a optimalizují využití 
léčebných prostředků, například antibiotik.

 z Digitální nástroje dohledu umožňují sledování zvířat včetně jejich 
identifikace, zdravotního stavu, fungování metabolismu a chování pro 
zajištění cílené léčby; rozhodování na základě lepší informovanosti; a 
včasnější zásahy díky rychlejšímu odhalení známek stresu nebo nákazy.

 z Diagnostika usnadňuje a zefektivňuje rozpoznávání nakažených zvířat a 
patogenů souvisejících s nákazou, což umožňuje aplikaci cílené prevence 
a léčby. 

 z Léčebné prostředky nabízející celou řadu zdravotních výhod, zejména pro 
nakažená nebo oslabená zvířata.

 z Školení a odborné znalosti týkající se používání veterinárních léčivých 
přípravků a řešení specifik jednotlivých chorob jsou poskytovány 
veterinárním lékařům a chovatelům ze strany výrobců veterinárních léčiv.
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Zajištění správné 
podpory
Konkurenceschopnost Evropy a 
vedoucí postavení na trhu postavení 
v odvětví zdraví zvířat je podmíněno 
stálým a podporujícím právním 
prostředím.

Pragmatická implementace nové 
evropské legislativy pro odvětví zdraví 
zvířat může poskytovat pobídky pro 
rozvoj inovativních a nezbytných léčiv 
pro ochranu nejen zdraví zvířat ale i 
zdraví lidí a ochranu životního prostředí. 
Toto je zásadní pro přístup v rámci 
iniciativy „Jedno zdraví“.

Náš průmysl vytváří 
téměř 10 milionů 
přímých i nepřímých 
pracovních míst v 
rámci celé Evropy.

Evropa představuje 
zhruba 1/3 
celosvětového trhu

Průmysl výroby 
léčiv pro zvířata 
existuje ve všech 
členských zemích EU.



Díky komplexním 
evropským kontrolním 
opatřením a očkování 
drůbeže se počet salmonelóz 
člověka v Evropské unii 
od roku 2004 snížil 
o téměř 50 %.

Díky úspěšným programům 
pro očkování zvířat a 
evropskému systému 
cestovních pasů zvířat 
v zájmovém chovu se na 
území velké většiny členských 
států EU v současnosti 
nevyskytuje vzteklina.

Zdravá zvířata znamenají 
bezpečné potraviny
Zajištění bezpečného a udržitelného potravinového řetězce je zásadní 
pro nakrmení stále rostoucí populace. K dosažení tohoto cíle poskytuje 
průmysl zabývající se zdravím zvířat léčbu a nástroje pro prevenci nákaz.

 z Snižování infekcí u zvířat zvyšuje pohodu zvířat, bezpečnost potravin a 
výnosnost ve prospěch evropských občanů.

 z Veterinární léčivé přípravky přispívají k uspokojení celosvětově se 
zvyšující poptávky po potravinách, která se podle předpokladů do roku 
2050 zdvojnásobí.

 z Průmysl zabývající se zdravím zvířat významnou měrou přispívá k revita-
lizaci evropských venkovských oblastí, a sice zajišťováním dostupnosti 
potravin v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN.

Prevence současných a nových zvířecích nákaz není zásadní jen pro ochranu 
veřejného zdraví, ale také pro evropský zemědělsko-potravinářský sektor.

My všichni se musíme podílet na tom, abychom zvířata v Evropě 
ochránili před nemocemi a utrpením. Doufáme, že i Vy s námi 
souhlasíte, že na zdraví zvířat záleží.

Zdravá zvířata znamenají zdravé lidi a zdravější planetu
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