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#AnimalHealthMatters

6 moduri în care UE poate deschide drumul 
pentru protejarea sănătăţii animalelor



#AnimalHealthMatters
Cu toții depindem de animale în viața noastră de zi cu zi – 
pentru companie, ajutor, relaxare și hrană. Indiferent cât 
de multă grijă avem de animalele noastre, ele se pot totuși 
îmbolnăvi și pot avea nevoie de medicamente.

Dar tratarea animalelor bolnave reprezintă numai o parte a 
acțiunilor necesare. Chiar dacă tratamentul va fi întotdeauna 
important, se pune din ce în ce mai mult accent pe prevenirea 
bolilor și pe rezistența animalelor, precum și pe diagnosticarea 
timpurie pentru a facilita intervenții mai bune pentru 
îmbunătățirea sănătății animalelor.

Protejând sănătatea și bunăstarea a peste un miliard de 
animale din întreaga Europă – de la pești până la pisici, ponei 
și porcușori – sectorul sanitar veterinar îmbunătățește calitatea 
vieții animalelor și oamenilor, contribuind la producția sigură, 
accesibilă și durabilă a alimentelor. Protejăm sănătatea publică 
prin prevenirea focarelor de boală în rândul animalelor și 
creștem gradul de pregătire al Europei pentru bolile emergente, 
precum și pentru acelea care sunt transmisibile de la animale la 
oameni.

Considerăm că sănătatea animalelor este o precondiție esențială 
pentru bunăstarea animalelor, o preocupare din ce în ce mai 
mare a cetățenilor Europei. Atunci când sunt utilizate în mod 
responsabil, conform recomandărilor, medicamentele de uz 
veterinar oferă toate aceste beneficii.

Europa este leagănul medicinei veterinare moderne și aici își au 
sediul cele mai mari companii din domeniul sanitar veterinar din 
lume, care susțin 50.000 de locuri de muncă în întreaga Europă. 
Cu o cifră de afaceri anuală de circa 6 miliarde de euro, Europa 
este a doua cea mai mare piață de medicamente de uz veterinar 
din lume. Avem speranțe mari pentru Europa și avem idei 
excelente cu care să contribuim la viitorul ei.

Ne expunem viziunea privind sănătatea, bunăstarea și 
sustenabilitatea animalelor în anii care urmează.

Pentru că dorim să ne îndeplinim rolul în ceea ce privește 
păstrarea sănătății Europei și protejarea lanțului nostru 
alimentar.

Pentru că animale sănătoase înseamnă oameni sănătoși și 
o planetă mai sănătoasă.Pentru că Sănătatea Animalelor 
Contează #AnimalHealthMatters.

Asigurarea implementării la timp și pe baze științifice 
a regulamentelor privind noile medicamente de uz 
veterinar și furajele medicamentate, făcând disponibile 
soluțiile de asigurare a sănătății animalelor pe toate 
piețele și pentru toate speciile.

Susținerea realizărilor științifice ale propriei agenții a UE – 
Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) – în ceea 
ce privește determinarea gamei de medicamente de uz 
veterinar care ar trebui să fie disponibile și a condițiilor 
care trebuie puse privind utilizarea acestora.

Prioritizarea investițiilor la nivel național și european 
în cercetarea incipientă inovatoare prin programe de 
finanțare, cum ar fi Horizon Europe. Aceste programe 
dețin cheia pentru aflarea secretelor necesare 
pentru crearea de noi generații de vaccinuri și de alte 
tratamente, atât pentru sănătatea umană, cât și pentru 
cea animală.

Stimularea unui cadru de reglementare care să 
încurajeze introducerea pe piață a ultimelor progrese 
științifice în ceea ce privește medicamentele de uz 
veterinar.

Încurajarea unei abordări integrate a combaterii bolilor 
și a reducerii rezistenței la antibiotice prin utilizarea 
diferitelor instrumente disponibile (de ex. vaccinuri 
și diagnostice). În mod colectiv, aceste instrumente 
suplimentează și extind utilitatea abordărilor și a 
produselor terapeutice.

Adoptarea unei strategii care să susțină în mod 
specific inovarea pentru dezvoltarea continuă a 
acestor instrumente diferite și să mărească gradul de 
conștientizare a capacității acestora de a se adresa 
unei game largi de boli ale animalelor, inclusiv bolile 
infecțioase emergente.
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Protejarea soluţiilor curente
Sectorul sanitar veterinar oferă o mare varietate de soluții pentru susținerea 
sănătății animalelor. Utilizarea acestor instrumente și dezvoltarea altora noi 
reprezintă principalele priorități pentru viitor.

Antibioticele trebuie să rămână o parte esențială a setului de instrumente 
utilizate în medicina veterinară, deoarece, în ciuda celor mai bune 
instrumente pentru prevenire disponibile, animalele se îmbolnăvesc și pot 
avea nevoie de antibiotice.

Eforturile de a combate rezistența antimicrobiană (RAM) de până acum 
s-au concentrat pe îndeplinirea unor obiective de reducere a utilizării 
antibioticelor, care ar putea fi în detrimentul bunăstării animalelor. Atât 
pentru sănătatea animalelor, cât și pentru sănătatea publică, este important 
ca actualele antibiotice să rămână disponibile pentru uz veterinar, deoarece 
alternativele sunt limitate sau nu există.

Fiind unul dintre membrii fondatori ai Platformei europene pentru utilizarea 
responsabilă a medicamentelor la animale (EPRUMA), noi continuăm să 
promovăm utilizarea antibioticelor doar „în cea mai mică măsură posibilă și 
în cantitatea strict necesară”.

Facem apel la Uniunea Europeană să fie mai tranșantă, să sprijine și, în 
definitiv, să fie lider în ceea ce privește utilizarea setului mai larg de soluții 
pentru sănătatea animalelor. Ne imaginăm o Europă al cărei cadru politic și 
de reglementare să stimuleze dezvoltarea inovării în sectorul sanitar veterinar 
și să îi asigure viitorul.

Sănătatea optimă a animalelor se 
bazează pe o gamă completă de soluţii.

 z Testarea pentru a înțelege mai bine susceptibilitatea animalului la boală și 
pentru a identifica anticipat animalele care sunt mai puțin predispuse  
la boli.

 z Vaccinurile și antiparazitarele ajută la prevenirea consecințelor bolilor 
sau a posibilelor infecții secundare și optimizează utilizarea tratamentelor 
terapeutice, cum ar fi antibioticele.

 z Instrumentele de supraveghere digitală oferă capacitatea de a 
monitoriza identificarea, starea de sănătate, performanța metabolică și 
comportamentul animalelor pentru a asigura un tratament țintit, decizii 
mai bine informate și o intervenție timpurie în cazurile în care semnele de 
stres sau de boală sunt detectate mai devreme.

 z Diagnosticele fac mai ușoară și mai eficientă identificarea animalelor 
bolnave și a agentului patogen asociat cu boala, permițând astfel 
prevenție și tratament țintite.

 z Produsele de tratament care oferă o serie de beneficii pentru sănătate, în 
special pentru animalele bolnave sau vulnerabile.

 z Instruirea și experiența sunt furnizate de companii din sectorul sanitar 
veterinar pentru a ajuta medicii veterinari și agricultorii în utilizarea 
medicamentelor și pentru a investiga provocările specifice legate de boli.
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Stabilirea corectă 
a bazelor
Competitivitatea Europei și poziția sa 
de lider de piață în sectorul sanitar 
veterinar trebuie susținute de un mediu 
de reglementare stabil și favorabil.

Implementarea pragmatică a noii 
legislații a UE pentru sectorul sanitar 
veterinar poate fi un stimulent pentru 
dezvoltarea de medicamente inovatoare 
și foarte necesare care să protejeze nu 
doar sănătatea animalelor, ci și pe cea 
umană și mediul înconjurător. Acest 
lucru este esențial pentru o abordare 

„One Health” (Sănătate și pentru oameni, 
și pentru animale).

Sectorul nostru 
generează, direct și 
indirect, aproape 
10 milioane de 
locuri de muncă în 
întreaga Europă.

Europa reprezintă 
circa 1/3 din 
piața globală.

Industria 
medicamentelor de 
uz veterinar este 
prezentă în toate 
statele membre.



Datorită măsurilor 
cuprinzătoare de control 
ale UE și vaccinării păsărilor 
domestice, numărul cazurilor 
de salmonella la oameni a 
scăzut în UE cu aproape 50% 
începând din anul 2004.

Succesul programelor de 
vaccinare a animalelor și 
sistemul UE al pașaportului 
pentru animale de companie 
au făcut ca, în prezent, rabia 
să fie eradicată în marea 
majoritate a statelor membre.

Animale sănătoase înseamnă 
alimente sigure.
Un lanț alimentar sigur și sustenabil este esențial pentru a hrăni populația 
noastră în creștere. Sectorul sanitar veterinar oferă terapiile și instrumentele 
de prevenire a bolilor pentru ca acest lucru să devină realitate.

 z Reducerea infecțiilor în rândul animalelor crește bunăstarea animalelor, 
siguranța alimentară și producția alimentară în beneficiul cetățenilor Europei.

 z Medicamentele de uz veterinar contribuie la satisfacerea cererii de alimente 
în creștere la nivel mondial – preconizată a se dubla până în anul 2050.

 z Sectorul sanitar veterinar contribuie în mod esențial la revitalizarea zonelor 
rurale ale Europei, asigurând, în același timp, securitatea alimentară în 
cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Prevenirea bolilor existente și a celor nou apărute ale animalelor nu este 
esențială doar pentru protejarea sănătății publice, ci și pentru sectorul 
agroalimentar al Europei.

Avem cu toții de jucat un rol în asigurarea faptului că animalele Europei 
vor fi protejate de boli și suferință. Sperăm că și dumneavoastră 
sunteți de acord cu faptul că Sănătatea Animalelor Contează.

Animale sănătoase înseamnă oameni sănătoși și o planetă mai sănătoasă.
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