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6 dolog, amiben az EU vezető  
szerepet vállalhat az állatok 
egészségének védelme terén



#AnimalHealthMatters
Az állatok mindannyiunk hétköznapjaiban fontos szerepet 
játszanak – társként, segítőként, szabadidős partnerként vagy 
élelemként. Akármennyire is igyekszünk jól tartani az állatainkat, 
megbetegedhetnek és gyógyszerekre lehet szükségük.

A beteg állatok kezelése azonban csak a történet egy része. Míg 
a kezelés mindig is fontos lesz, a fókusz egyre inkább eltolódik 
a betegségek megelőzése és az állatok ellenállóképességének 
megőrzése, valamint a korai diagnózis felé, az állatok 
egészségének javítását célzó jobb beavatkozások érdekében.

Az állategészségügyi iparág Európában több mint 1 milliárd 
állat – az egértől az elefántig és a pónitól a papagájig – egész-
ségének és jólétének védelmével javítja az állatok és emberek 
életminőségét, amivel hozzájárul a biztonságos, megfizethető és 
fenntartható élelmiszertermeléshez. A betegségek állatok közötti 
terjedésének megakadályozásával védjük a közegészségügyet, 
és jobban felkészítjük Európát a felbukkanó betegségek, 
illetve az állatokról az emberekre terjedő betegségek ellen.

Hisszük, hogy az állatok egészsége jólétük alapvető 
előfeltétele, amely az európai polgárok számára egyre 
fontosabb. Az előírás szerint, felelősen alkalmazott 
állatgyógyszerek a fenti előnyök mindegyikét biztosítják.

A modern állatgyógyászat bölcsője, Európa ad otthont a 
világ legnagyobb állategészségügyi vállalatainak, amelyek 
50 000 munkahelyet tartanak fenn a kontinensen. Mintegy 
6 milliárd eurós éves forgalmával Európa a világ második 
legnagyobb állatgyógyszerpiaca. Nagy reményeket fűzünk 
Európához, és komoly terveink vannak a jövőre nézve.

Az előttünk álló években kidolgozzuk az 
állategészségüggyel, -jóléttel és fenntartha-
tósággal kapcsolatos jövőképünket.

- Mert részt kívánunk vállalni Európa egészségének 
megőrzésében és az élelmiszerlánc megóvásában.

- Mert az egészséges állatok egészséges embe-
reket és egészségesebb bolygót jelentenek.

- Mert Számít az állatok egészsége #AnimalHealthMatters

Az állatgyógyászatban alkalmazott új gyógyhatású 
készítményekre és gyógyszeres tápokra vonatkozó 
rendeletek végrehajtása időben és tudományos alapon, 
megfelelő állategészségügyi megoldásokkal minden 
piacon, az összes faj számára.

Az EU saját hatósága, az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) tudományos munkájának támogatása annak 
meghatározásában, hogy milyen állatgyógyszereket kell 
elérhetővé tenni, és milyen feltételeket kell megszabni a 
használatukhoz.

Beruházások rangsorolása nemzeti és európai szinten 
az innovatív korai kutatásban olyan finanszírozási 
programokon keresztül, mint például a Horizon Europe. 
Ezek a programok jelentik a kulcsot az új generációs 
oltóanyagok és egyéb terápiák kifejlesztéséhez az állat- 
és humánegészségügy esetében egyaránt.

A szabályozói környezet átalakítása úgy, hogy ösztönözze 
a legújabb tudományos fejlesztések piacra kerülését az 
állatgyógyászati készítményekben.

Integrált megközelítés alkalmazása a betegségekkel 
szembeni küzdelemben és az antibiotikum-rezisztencia 
csökkentésében különböző eszközök (pl. oltóanyagok és 
diagnosztikai eszközök) használatával. Ezek az eszközök 
együtt kiegészítik és bővítik a terápiás megközelítések 
és készítmények hasznosságát.

Olyan stratégia bevezetése, amely kifejezetten támogatja 
az ilyen eszközök további fejlesztését szolgáló innovációt, 
és tájékoztatást nyújt arról, hogyan használhatók ezek 
az állatbetegségek széles köre, például a felbukkanó 
fertőző betegségek kezelésére.
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az állatok egészségének védelme terén



Az aktuális megoldások védelme
Az állategészségügyi ipar sokféle megoldást ajánl az állategészségügy 
támogatására. A jövő szempontjából kulcsfontosságú ezen eszközök alkalma-
zása és újak kifejlesztése.

Az állatgyógyászati eszköztárban továbbra is fontos szerepet kell játszaniuk az 
antibiotikumoknak, mivel az elérhető legjobb preventív eszközök ellenére is 
megbetegednek az állatok, és szükségük lehet antibiotikumokra.

Napjainkig az antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni harc az antibiotikumok 
használatának csökkentését célozta, ami hátrányos lehet az állatjólétre nézve. 
Az állat- és közegészségügynek egyaránt fontos, hogy elérhetőek maradjanak 
az antibiotikumok állati alkalmazásra, mivel alternatívák csupán korlátozott 
mértékben vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre.

A gyógyszertermékek állatokban történő felelősségteljes használatának 
európai platformja (EPRUMA) egyik alapítótagjaként továbbra is támogatjuk 

„a lehető legkevesebb, de a szükségest elérő mennyiségű” antibiotikum 
alkalmazását.

Felhívjuk az Európai Unió figyelmét, hogy legyen nyíltabb, támogatóbb, 
és vállaljon vezető szerepet az állategészségügyi megoldások szélesebb 
eszköztárának alkalmazásában. Olyan Európát képzelünk el, ahol a politikai 
és szabályozói keretrendszer ösztönzi az innovációt az állategészségügyi 
szektorban, és biztosítja az ágazat jövőjét.

Az optimális állategészségügy a  
megoldások teljes tárházát alkalmazza:

 z Vizsgálatokat, hogy jobban megértsük az állatok betegségre való hajlamát 
és előre jelezzük, mely állatok hajlamosak kevésbé a betegségekre.

 z Oltóanyagokat és parazitaellenes szereket, melyek segítenek  
megakadályozni a betegség következményeit vagy a lehetséges  
másodlagos fertőzéseket, és optimalizálják a terápiás kezelések, például 
antibiotikumok használatát.

 z Digitális felügyeleti eszközöket, melyek biztosítják az állatok  
azonosításának, egészségi állapotának, metabolikus teljesítményének és 
viselkedésének megfigyelését a célzott kezelés biztosítása; a megalapo-
zottabb döntések; és a korai beavatkozás érdekében, ahol a stressz vagy 
betegség jeleit korábban észlelik.

 z Diagnosztikát, amely megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a beteg állatok 
és a betegséggel összefüggő patogének azonosítását, és ezáltal lehetővé 
teszi a célzott megelőzést és kezelést.

 z Olyan kezelésben alkalmazott termékeket, melyek egészségügyi előnyöket 
biztosítanak, különösen a beteg vagy veszélyeztetett állatok számára.

 z Képzést és gyakorlatot, melyet az állategészségügyi vállalatok  
biztosítanak, hogy segítséget nyújtsanak az állatorvosok és gazdálkodók 
számára a gyógyszerek használatához, és tanulmányozzanak bizonyos 
betegségekkel kapcsolatos kihívásokat.
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Építsünk  
megfelelő alapokat
Európa versenyképességét és  
piacvezető szerepét az állategész-
ségügyi szektorban stabil és ösztönző 
szabályozói környezettel kell támogatni.

Az új európai uniós állategészségügyi 
szektorra vonatkozó jogszabályok 
pragmatikus végrehajtása ösztönzőleg 
hathat az innovatív és elenged-
hetetlenül szükséges gyógyszerek 
kifejlesztésére, amelyek az állatok 
egészsége mellett az emberek 
egészségét és a környezetet is védik.  
Ez kulcsfontosságú az „egy egész-
ségügy” megközelítés szempontjából.

Iparágunk mintegy 
10 millió munkahelyet 
biztosít Európában 
közvetlenül és 
közvetve.

A teljes globális piac 
körülbelül 1/3-át 
teszi ki Európa

Az állatgyógyszerek 
iparága az Európai 
Unió minden tagál-
lamában jelen van.



Az EU átfogó ellenőrző 
intézkedéseinek és a 
baromfioltásoknak köszön-
hetően a humán szalmonellás 
esetek száma az Európai 
Unióban közel 50%‑kal 
csökkent 2004 óta.

A sikeres állatvakciná‑
zási programok és az EU 
állatútlevél‑rendszere 
eredményeként az EU 
tagállamok nagy többségéből 
mára eltűnt a veszettség.

Az egészséges állatok  
biztonságos ételt jelentenek
A növekvő népesség táplálásához elengedhetetlen a biztonságos és fenntartható 
élelmiszerellátási lánc. Az állategészségügyi iparág terápiákat és betegségmeg-
előző eszközöket biztosít annak érdekében, hogy ez megvalósuljon.

 z Az állatok közötti fertőzések csökkentése javítja az állatok jólétét, az élel-
miszerek biztonságát és az élelmiszertermelést, ami előnyt jelent Európa 
polgárai számára.

 z Az állatgyógyszerek hozzájárulnak a világ megnövekedett élelmiszerigényé-
nek kielégítéséhez - ami várhatóan 2050-ig megduplázódik.

 z Az állategészségügyi ipar nagyban hozzájárul Európa vidéki területeinek 
felélesztéséhez, miközben gondoskodik az élelmiszerbiztonságról, amelyet 
az ENSZ is egyik fontos fenntartható fejlesztési céljának tekint.

A jelenlegi és új állatbetegségek megakadályozása nemcsak a közegész-
ségügy védelme érdekében, hanem Európa agrár-élelmiszeripari szektora 
szempontjából is létfontosságú.

Mindannyian szerepet játszunk abban, hogy Európa állatait megvédjük 
a betegségektől és a szenvedéstől. Reméljük, Ön is egyetért azzal, hogy 
Számít az állategészségügy.
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