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#AnimalHealthMatters
Olemme kaikki arkielämässämme riippuvaisia eläimistä – ne
antavat seuraa, apua, virkistystä ja ruokaa. Vaikka hoitaisimme
eläimiä miten hyvin tahansa, ne voivat silti sairastua ja tarvita
lääkkeitä.
Sairaiden eläinten hoitaminen on kuitenkin vain osa tarinaa.
Vaikka hoito onkin aina tärkeää, painopiste on siirtymässä
sairauksien ehkäisyyn ja eläinten vastustuskykyyn sekä
varhaisempaan diagnoosiin, jotta eläinterveyttä voidaan edistää
paremmilla interventioilla.
Suojelemalla yli miljardin eurooppalaisen eläimen terveyttä
ja hyvinvointia – kaloista kissoihin ja poneista porsaisiin –
eläinlääketeollisuus parantaa eläinten ja ihmisten elämänlaatua
ja edistää osaltaan turvallista, edullista ja kestävää
elintarviketuotantoa. Varjelemme kansanterveyttä estämällä
epidemioiden puhkeamisen eläimissä ja lisäämällä Euroopan
valmiutta torjua uusia tauteja sekä sellaisia, jotka voivat tarttua
eläimistä ihmisiin.

Eurooppa on nykyaikaisen eläinlääketieteen syntymäpaikka
ja maailman johtavien, 50 000:ta eurooppalaista työpaikkaa
tukevien eläinlääketeollisuuden yritysten kotipaikka. Euroopan
eläinlääkemarkkinoiden vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia
euroa, mikä tekee niistä maailman toiseksi suurimmat. Me
odotamme Euroopalta paljon, ja meillä on suuria ideoita sen
tulevaisuutta varten.
Me esitämme eläinterveyden, hyvinvoinnin ja kestävyyden
visiomme tulevina vuosina.
Koska haluamme osaltamme pitää Euroopan terveenä ja
turvata ravintoketjumme.
Koska terveet eläimet merkitsevät terveempiä ihmisiä ja
terveempää planeettaa.
Koska eläinten terveydellä on väliä
– #AnimalHealthMatters.

Me uskomme, että eläinten terveys on yhä useampaa
eurooppalaista huolestuttavan eläinten hyvinvoinnin olennainen
ennakkoehto. Vastuullisesti, suositusten mukaan käytettävät
eläinlääkkeet tarjoavat kaikki nämä edut.
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Varmistaa uusien eläinlääkevalmiste- ja
lääkerehuasetusten ajankohtainen ja tieteellinen
toteutus, jotta kaikkien eläinlajien terveysratkaisuja on
saatavilla kaikilla markkinoilla.
Tukea EU:n oman viraston – Euroopan lääkeviraston
(EMA) – tieteellistä tutkimusta sen toteamiseksi,
millainen eläinlääkkeiden valikoima pitäisi olla
käytettävissä ja mitä ehtoja niiiden käytölle pitäisi
asettaa.
Priorisoida kansallisen ja eurooppalaisen tason
investoinnit innovatiiviseen varhaistutkimukseen Horizon
Europen kaltaisten rahoitusohjelmien kautta. Nämä
ohjelmat auttavat löytämään ratkaisut, joita tarvitaan
sekä eläinten että ihmisten terveyttä edistävien uusien
rokotteiden ja muiden hoitojen kehittämiseen.
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Edistää sellaista sääntely-ympäristöä, joka kannustaa
uusimpien eläinlääkkeissä tehtyjen tieteellisten
edistysaskelien tuomista markkinoille.
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Vaalia keinoja, joiden avulla ehkäistään sairauksia ja
antibioottiresistenssiä (esim. rokotteet ja diagnostiikka).
Yhdessä tällaiset välineet täydentävät ja laajentavat
hoitokeinojen ja -tuotteiden hyödyllisyyttä.
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Omaksua strategia, joka tukee erityisesti näiden eri
välineiden jatkuvaan kehitykseen tähtäävää innovaatiota
ja lisää tietoisuutta niiden kyvystä vaikuttaa monenlaisiin
eläintauteihin, muun muassa uusiin tartuntatauteihin.

Nykyisten ratkaisujen suojeleminen
Eläinlääketeollisuus tarjoaa eläinten terveyden tukemiseen monenlaisia
ratkaisuja. Näiden keinojen käyttöönotto ja uusien keinojen kehittäminen
ovat tulevaisuudessa etusijalla.
Antibioottien täytyy pysyä eläinlääkärin välinelaukun olennaisena osana,
koska parhaista sairauksien torjuntakeinoista huolimatta eläimet sairastuvat
ja saattavat tarvita antibiootteja.
Toistaiseksi antimikrobiresistenssin torjunnassa on keskitytty antibioottien
käytön vähentämiseen, mikä saattaa olla eläinten hyvinvoinnille haitallista.
Sekä eläin- että kansanterveyden kannalta on tärkeää, että nykyiset
antibiootit pidetään eläinkäytössä, koska vaihtoehtoja on rajoitetusti tai ne
puuttuvat kokonaan.

European animal medicines
industry in a nutshell

Olemme Vastuullisen eläinlääkkeiden käytön eurooppalaisen foorumin

Perusasioiden
tekeminen oikein
Vakaan ja joustavan sääntelyympäristön täytyy tukea Euroopan
kilpailukykyä ja markkinajohtajuutta
eläinlääketeollisuuden alalla.
Eläinlääketeollisuutta koskevan uuden
EU-lainsäädännön pragmaattinen
toteutus voi kannustaa alaa
kehittämään innovatiivisia ja tarpeellisia
lääkkeitä, jotka varjelevat sekä eläinten
että ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tämä on keskeistä One Health
-lähestymistavassa.

TURNOVER
(European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals,

EPRUMA) perustajajäsen
ja jatkamme antibioottien käytön kannatusta
€5.99
billion
periaatteella ”niin vähän kuin mahdollista, niin paljon kuin tarpeellista”.
Europe is 2nd largest market in the world

Vaadimme Euroopan unionilta enemmän julkisia lausuntoja, tukea
ja johtajuutta laajemman eläinterveysratkaisujen välinelaukun
COMPETITIVENESS
käyttöönotossa. Näemme Euroopan, jonka politiikka ja sääntely stimuloivat
eläinlääketeollisuuden innovaatioiden kasvua ja turvaavat sen tulevaisuuden.

1/3 of global market
EMPLOYMENT

50,000 jobs
NUMBER OF COMPANIES

Optimaalinen eläinten terveys perustuu
292

täysimittaiseen ratkaisujen valikoimaan

zz Testaus auttaa ymmärtämään eläimen tautiherkkyyttä ja ennustamaan,
SMEs

mitkä eläimet ovat vähemmän alttiita sairauksille.
zz Rokotteet ja antiparasiitit auttavat estämään taudin seurauksia tai
mahdollisia toissijaisia infektioita ja optimoimaan antibioottien kaltaisten
hoitojen käyttöä.
R&D
zz EXPENDITURE
Digitaaliset valvontavälineet antavat mahdollisuuden seurata
More than
eläinten tunnistusta, terveydentilaa, aineenvaihduntaa ja käytöstä
kohdistetun hoidon varmistamiseksi, parempien tietoperusteisten
päätöksien tekemiseksi ja varhaisempien interventioiden suorittamiseksi
mahdollistamalla stressin tai taudin oireiden havaitseminen aikaisemmin.
zz Diagnostiikka helpottaa ja tehostaa sairaiden eläinten ja
taudinaiheuttajan tunnistamista, mikä mahdollistaa kohdistetut torjunta-ja
hoitotoimet.
zz Hoitotuotteet tarjoavat erilaisia terveysetuja, etenkin sairaille ja
riskialttiille eläimille.
zz Koulutusta ja asiantuntemusta tarjoavat eläinlääketeollisuuden
yritykset auttavat eläinlääkäreitä ja eläintilallisia käyttämään lääkkeitä ja
Sources: CEESA, AnimalhealthEurope Survey 2017
tutkimaan erityistautien haasteita.

Eurooppa edustaa
maailmanmarkkinoista
noin 1/3:ta
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€400 million/year

Alamme työllistää
sekä suoraan että
epäsuorasti lähes 10
miljoonaa ihmistä
kautta Euroopan

Eläinlääketeollisuutta
on kaikissa EU:n
jäsenvaltioissa

Terveet eläimet merkitsevät
terveellistä ruokaa
Turvallinen ja kestävä ruoantuotantoketju on olennainen kasvavan
väestömme ruokkimiseksi. Eläinlääketeollisuus tuottaa hoidot ja
sairauksien ehkäisykeinot, joilla se toteutuu.
zz Eläinten infektioiden vähentäminen lisää eläinten hyvinvointia, elintarviketurvallisuutta ja ruoan tuotantoa, mikä hyödyttää Euroopan
kansalaisia.
zz Eläinlääkkeet auttavat osaltaan maailmaa vastaamaan ruoan kasvavaan
kysyntään, jonka odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.
zz Eläinlääketeollisuuden ala puhaltaa osaltaan uutta elämää Euroopan
maalaisalueille varmistaen samalla elintarviketurvan Yhdistyneiden
kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden osana.
Nykyisten ja uusien eläintautien estäminen on tärkeää niin
kansanterveyden varjelun kuin Euroopan maataloudenkin kannalta.
Meidän kaikkien tulee varmistaa, että Euroopan eläimiä suojellaan
ja kärsimyksiltä. Toivomme, että sinäkin olet sitä mieltä, että
eläinterveydellä on väliä.

EU:n mittavien
kontrollitoimien ja
siipikarjarokotusten
ansiosta ovat ihmisten
salmonellatapaukset
vähentyneet EU:ssa lähes
50 % vuoden 2004 jälkeen.

Onnistuneet eläinten
rokotusohjelmat ja EU:n
lemmikkieläinpassi
merkitsevät, että nykyään
useimmissa EU:n
jäsenvaltioissa ei enää
esiinny rabiesta.
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