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6 τρόποι με τους οποίους η Ευρώπη 
μπορεί να ηγηθεί στην προσπάθεια για 
την προστασία της υγείας των ζώων



#AnimalHealthMatters
Όλοι εξαρτιόμαστε από τα ζώα στην καθημερινή ζωή 
μας—για συντροφιά, βοήθεια, ψυχαγωγία και τροφή. 
Όσο καλά και αν τα φροντίζουμε, τα ζώα μπορεί να 
νοσήσουν και να χρειαστούν φάρμακα.

Ωστόσο, η θεραπεία των άρρωστων ζώων δεν αρκεί 
από μόνη της. Η θεραπευτική αγωγή θα έχει πάντα 
σημαντικό ρόλο, η προσοχή όμως στρέφεται ολοένα 
και περισσότερο στην πρόληψη των ασθενειών και 
την ανθεκτικότητα των ζώων, καθώς και στην έγκαιρη 
διάγνωση, ώστε να πραγματοποιούνται καλύτερες 
παρεμβάσεις και να βελτιώνεται η υγεία των ζώων.

Προστατεύοντας την υγεία και την ευημερία ενός 
δισεκατομμυρίου και πλέον ζώων σε όλη την Ευρώπη—
από μπακαλιάρους και γάτες μέχρι πόνι και χοιρίδια—ο 
κλάδος της υγείας των ζώων βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής ζώων και ανθρώπων, συμβάλλοντας στην ασφαλή, 
οικονομική και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Δια-
φυλάσσουμε τη δημόσια υγεία προλαμβάνοντας την 
εμφάνιση επιδημιών στα ζώα και βελτιώνουμε την ετοι-
μότητα της Ευρώπης απέναντι σε πρωτοεμφανιζόμενες 
ασθένειες, καθώς και ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται 
από τα ζώα στον άνθρωπο.

Πιστεύουμε ότι η υγεία των ζώων αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση για την ευημερία των ζώων, η οποία 
απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους Ευρωπαίους 
πολίτες. 

Τα κτηνιατρικά φάρμακα, όταν χρησιμοποιούνται 
υπεύθυνα και στο πλαίσιο της ενδεδειγμένης χρήσης, 
προσφέρουν όλα αυτά τα οφέλη.

Η Ευρώπη είναι η γενέτειρα της σύγχρονης κτηνιατρι-
κής και έδρα των μεγαλύτερων εταιρειών με αντικείμενο 
την υγεία των ζώων παγκοσμίως, με 50.000 θέσεις εργα-
σίας στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Η Ευρώπη 
σημειώνει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 6 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη 
αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων στον κόσμο. Διατηρούμε 
μεγάλες ελπίδες για την Ευρώπη και θέλουμε να συμ-
βάλλουμε με σημαντικές ιδέες στο μέλλον της.

Οραματιζόμαστε την υγεία, την ευημερία και τη 
βιωσιμότητα των ζώων των επόμενων ετών.

Επειδή θέλουμε να συμμετάσχουμε στην προ-
σπάθεια να παραμείνει η Ευρώπη υγιής και να 
διαφυλάξουμε την τροφική αλυσίδα μας.

Επειδή υγιή ζώα σημαίνει υγιείς άνθρωποι και πιο 
υγιής πλανήτης.

Επειδή η υγεία των ζώων είναι σημαντική. 
#AnimalHealthMatters.

Εξασφάλιση της έγκαιρης και επιστημονικά 
τεκμηριωμένης χρήσης των νέων κτηνιατρικών 
φαρμάκων και της εφαρμογής των κανονισμών 
για τις φαρμακούχες ζωοτροφές, που 
προσφέρουν λύσεις υγείας για τα ζώα σε όλες τις 
αγορές και όλα τα είδη.

Υποστήριξη του επιστημονικού έργου του 
ενωσιακού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMA) με αντικείμενο τον προσδιορισμό του 
εύρους των προς διάθεση κτηνιατρικών 
φαρμάκων και των προϋποθέσεων που πρέπει να 
ορίζουν τη χρήση τους.

Προτεραιότητα στην επένδυση σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο σε καινοτόμες πρώιμες 
έρευνες μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
όπως το πρόγραμμα «Horizon Europe». Τα 
προγράμματα αυτού του είδους θα ανοίξουν τον 
δρόμο για την ανάπτυξη εμβολίων και λοιπών 
θεραπειών νέας γενιάς, για την ενίσχυση της 
υγείας ανθρώπων και ζώων.

Στήριξη ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που 
ενθαρρύνει την προώθηση στην αγορά των 
πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων στα 
κτηνιατρικά φάρμακα.

Ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
στην καταπολέμηση ασθενειών και τη μείωση 
της αντοχής στα αντιβιοτικά με αξιοποίηση 
διαφορετικών διαθέσιμων εργαλείων (π.χ. 
εμβόλια και διαγνωστικά μέσα), τα οποία 
συμπληρώνουν και διευρύνουν από κοινού τη 
χρησιμότητα των θεραπευτικών προσεγγίσεων 
και προϊόντων.

Υιοθέτηση στρατηγικής που στηρίζει ειδικά την 
καινοτομία που έχει στόχο τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη τέτοιων διαφορετικών εργαλείων και 
ευαισθητοποιεί σχετικά με την ικανότητά τους να 
αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα ασθενειών των 
ζώων, μεταξύ άλλων και πρωτοεμφανιζόμενων 
λοιμωδών ασθενειών.
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Προστασία των 
υφιστάμενων λύσεων
Ο κλάδος της υγείας των ζώων παρέχει μεγάλη ποικιλία λύσεων 
για την υποστήριξη της υγείας των ζώων. Άμεση προτεραιότητα 
για το μέλλον είναι η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων και η 
ανάπτυξη νέων.

Τα αντιβιοτικά πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό 
εργαλείο της κτηνιατρικής εργαλειοθήκης διότι, παρά τα καλύτερα 
προληπτικά μέσα που υπάρχουν, τα ζώα αρρωσταίνουν και σε 
κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται αντιβιοτικά.

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες να καταπολεμηθεί η μικροβιακή 
αντοχή επικεντρώνονται στην επίτευξη στόχων μείωσης της 
χρήσης αντιβιοτικών, οι οποίοι ενδέχεται να αποδειχτούν 
επιζήμιοι για την ευημερία των ζώων. Είναι σημαντικό για την 
υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία να εξακολουθήσουν να 
χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα αντιβιοτικά στα ζώα, καθώς δεν 
υπάρχουν εναλλακτικές ή, όταν υπάρχουν, είναι περιορισμένες.

Ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη της EPRUMA, της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για την υπεύθυνη χρήση των φαρμάκων στα ζώα, 
συνεχίζουμε να συνηγορούμε υπέρ της χρήσης αντιβιοτικών μόνο 
«στο ελάχιστο δυνατόν και κατά περίπτωση».

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο σαφής και 
υποστηρικτική, και ουσιαστικά να ηγηθεί στην προσπάθεια για την 
ανάπτυξη μιας εκτενέστερης εργαλειοθήκης λύσεων για την υγεία 
των ζώων. Οραματιζόμαστε μια Ευρώπη της οποίας το πολιτικό 
και ρυθμιστικό πλαίσιο ενισχύει την ανάπτυξη της καινοτομίας 
στον τομέα της υγείας των ζώων και διασφαλίζει το μέλλον του.

Η βέλτιστη υγεία των ζώων 
βασίζεται σε ένα σύνολο λύσεων

 z Έλεγχοι για την καλύτερη κατανόηση της ευπάθειας των ζώων 
και την πρόβλεψη των ειδών που είναι λιγότερο επιρρεπή σε 
ασθένειες.

 z Εμβόλια και αντιπαρασιτικά που συμβάλλουν ώστε να 
προλαμβάνονται οι συνέπειες των ασθενειών, ή ενδεχόμενες 
δευτερογενείς λοιμώξεις, και να βελτιστοποιείται η χρήση θερα-
πευτικής αγωγής, όπως τα αντιβιοτικά.

 z Εργαλεία ψηφιακής παρακολούθησης που δίνουν τη δυνατό-
τητα παρακολούθησης της ταυτότητας των ζώων, της κατάστασης 
της υγείας τους, του μεταβολισμού και της συμπεριφοράς τους, 
ώστε να διασφαλίζεται η στοχευμένη αγωγή, η λήψη καλύτερα 
τεκμηριωμένων αποφάσεων και η έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώ-
σεις στις οποίες εντοπίζονται νωρίτερα ενδείξεις καταπόνησης ή 
νόσου.

 z Διαγνωστικά μέσα που διευκολύνουν και καθιστούν πιο απο-
τελεσματικό τον εντοπισμό των ζώων που νοσούν, καθώς και του 
παθογόνου που σχετίζεται με την ασθένεια, επιτρέποντας έτσι τη 
στοχευμένη πρόληψη και αγωγή.

 z Θεραπευτικά προϊόντα που υποστηρίζουν την υγεία των ζώων, 
ειδικά ζώων που νοσούν ή ζώων σε κίνδυνο.

 z Εκπαίδευση και γνώσεις από εταιρείες με αντικείμενο την υγεία 
των ζώων που συνδράμουν τους κτηνίατρους και τους κτηνοτρό-
φους στη χρήση φαρμάκων και διερευνούν ειδικά προβλήματα 
που προκύπτουν από τις ασθένειες.
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Θέτοντας τις 
σωστές βάσεις
Στον τομέα της υγείας των ζώων, 
η ανταγωνιστικότητα και η 
ηγετική θέση της Ευρώπης στην 
αγορά πρέπει να υποστηρίζονται 
από ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η ρεαλιστική εφαρμογή της 
νέας ενωσιακής νομοθεσίας για 
τον τομέα της υγείας των ζώων 
μπορεί να παρέχει κίνητρα για 
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
και πραγματικά απαραίτητων 
φαρμάκων που προστατεύουν 
την υγεία ζώων και ανθρώπων, 
αλλά και το περιβάλλον. Αυτό 
είναι και το πνεύμα της Ενιαίας 
Υγείας.

Ο κλάδος μας 
περιλαμβάνει 
σχεδόν 10 
εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας σε 
όλη την Ευρώπη, 
άμεσης και έμμεσης 
απασχόλησης

Η Ευρώπη 
αντιστοιχεί 
περίπου στο 1/3 της 
παγκόσμιας αγοράς

Ο κλάδος 
κτηνιατρικών 
φαρμάκων έχει 
παρουσία σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ



Χάρη στα ολοκληρωμένα 
μέτρα ελέγχου της 
ΕΕ και τον εμβολιασμό 
των πουλερικών, τα 
κρούσματα σαλμονέλας 
σε ανθρώπους στην ΕΕ 
έχουν μειωθεί σχεδόν 
κατά 50% από το 2004.

Με τα επιτυχή προγράμμα-
τα εμβολιασμού ζώων και 
το σύστημα διαβατηρίων 
ζώων συντροφιάς της 
ΕΕ η μεγάλη πλειοψηφία 
των κρατών μελών της ΕΕ 
είναι πλέον απαλλαγ-
μένη από τη λύσσα.

Όταν τα ζώα είναι υγιή,  
η τροφή είναι ασφαλής
Η ασφαλής και βιώσιμη τροφική αλυσίδα είναι ζωτικής σημασίας 
για τον επισιτισμό του αυξανόμενου πληθυσμού μας. Ο κλάδος της 
υγείας των ζώων παρέχει τις θεραπείες και τα εργαλεία πρόληψης 
ασθενειών που χρειαζόμαστε για τον σκοπό αυτό.

 z Η μείωση των λοιμώξεων στα ζώα βελτιώνει την ευημερία τους, 
την ασφάλεια των τροφίμων και την παραγωγή προς όφελος των 
Ευρωπαίων πολιτών.

 z Τα κτηνιατρικά φάρμακα συμβάλλουν στην κάλυψη της αυξημένης 
παγκόσμιας ζήτησης για τρόφιμα—η οποία αναμένεται να διπλα-
σιαστεί μέχρι το 2050.

 z Η συνδρομή του κλάδου της υγείας των ζώων είναι ζωτικής σημα-
σίας στην ανασυγκρότηση των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης 
και διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια που θέτουν οι στόχοι για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η πρόληψη υφιστάμενων και νέων νόσων των ζώων δεν είναι μόνον 
ουσιώδης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και για τον 
τομέα γεωργικών ειδών διατροφής της Ευρώπης.

Όλοι μας έχουμε έναν ρόλο στην εξασφάλιση της προστασίας 
των ζώων της Ευρώπης από τις ασθένειες και τον πόνο. Ελπί-
ζουμε να συμφωνείτε μαζί μας ότι η υγεία των ζώων είναι 
σημαντική.

Υγιή ζώα, υγιείς άνθρωποι, πιο υγιής πλανήτης
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