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V každodennom živote všetci potrebujeme zvieratá – či už ako
spoločníkov, pomocníkov, záľubu alebo našu potravu. Aj keď
majú naše zvieratá prvotriednu starostlivosť, aj tak môžu ochorieť
a potrebovať lieky.
Avšak liečenie chorých zvierat je len jedna časť skladačky. Liečba
bude vždy dôležitá, no dôraz sa stále viac kladie na prevenciu
ochorení a odolnosť zvierat, ako aj včasnú diagnostiku, ktoré
umožnia efektívnejšiu intervenciu zlepšujúcu úroveň zdravia
zvierat.

Ak sa veterinárne lieky používajú zodpovedne, podľa odborných
rád, prinášajú všetky tieto pozitíva.
Európa je rodiskom moderného veterinárneho lekárstva
a domovom vedúcich svetových producentov v sektore
zdravia zvierat, čomu zodpovedá 50 000 pracovných miest
v celej Európe. Pri ročnom obrate vo výške asi 6 miliárd EUR
predstavuje Európa druhý najväčší trh s veterinárnymi liekmi na
svete. Vkladáme do Európy veľké nádeje a máme skvelé nápady,
ako sa podieľať na jej budúcnosti.

Prostredníctvom ochrany zdravia a životných podmienok viac
ako miliardy zvierat v celej Európe – počnúc makrelou, cez
mačky a poníky, až po prasiatka – odvetvie zdravia zvierat
zlepšuje kvalitu života zvierat a ľudí, čím prispieva k bezpečnej,
cenovo dostupnej a udržateľnej produkcii potravín. Chránime
verejné zdravie tým, že predchádzame prepuknutiu chorôb
u zvierat a zvyšujeme pripravenosť Európy na novo sa objavujúce
ochorenia, ako aj tie, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí.

Máme jasnú víziu do budúcich rokov, ktorá predstavuje
dobré zdravie, životné podmienky a udržateľnosť zvierat.

Sme presvedčení o tom, že zdravie zvierat úzko súvisí s dobrými
životnými podmienkami zvierat, ktoré sú stále viac v záujme
európskych občanov.

Pretože zdravie zvierat je dôležité. #AnimalHealthMatters

Pretože sa chceme podieľať na udržiavaní zdravej Európy
a ochrane nášho potravinového reťazca.
Pretože zdravé zvieratá znamenajú zdravé obyvateľstvo
a zdravšiu planétu.

6 spôsobov ako môže EÚ viesť
v ochrane zdravia zvierat
1

2

3

Zaistenie včasnej a vedecky podloženej implementácie
nových veterinárnych liečiv a nariadení týkajúcich sa
medikovaných krmív a zabezpečenie dostupnosti riešení
pre zdravie zvierat na všetkých trhoch a pre všetky druhy
zvierat.
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Opieranie sa o vedecké výstupy vlastnej agentúry EÚ –
Európskej agentúry pre lieky (EMA) – pri určovaní toho,
aká škála veterinárnych liekov by mala byť dostupná
a aké podmienky by sa mali stanoviť pre ich používanie.
Prioritné realizovanie investícií na národnej a európskej
úrovni v oblasti inovatívneho prvotného výskumu cez
programy financovania, ako je napr. Európsky horizont.
Tieto programy predstavujú kľúč k odhaleniu tajomstiev
potrebných pre vývoj nových generácií vakcín a ďalších
terapií podporujúcich zdravie zvierat a ľudí.
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Stimulovanie takého regulačného prostredia, ktoré
podporuje aplikáciu najnovších vedeckých poznatkov vo
veterinárnych liekoch dodávaných na trh.
Podporovanie jednotného prístupu v boji proti
chorobám a antibiotickej rezistencii nasadením rôznych
dostupných nástrojov (napr. vakcín a diagnostiky). Tieto
nástroje spoločne dopĺňajú a prehlbujú užitočnosť
terapeutických prístupov a produktov.
Prijatie stratégie, ktorá špecificky podporuje inovácie
zamerané na nepretržitý vývoj týchto rôznych nástrojov
a zvyšuje informovanosť o ich možnosti pomôcť
pri širokej škále ochorení zvierat vrátane novo sa
objavujúcich infekčných chorôb.

Ochrana súčasných riešení
Odvetvie zdravia zvierat prináša širokú škálu riešení, ako podporiť zdravie
zvierat. Zavedenie týchto nástrojov a rozvoj nových sú kľúčové priority do
budúcnosti.
Antibiotiká musia zostať neoddeliteľnou súčasťou výbavy veterinára, pretože
aj napriek najlepším dostupným preventívnym nástrojom môžu zvieratá
ochorieť a vyžadovať antibiotiká.
Doterajšie úsilie v boji proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) sa sústredí
na dosiahnutie cieľa, ktorým je zníženie používania antibiotík, ktoré môžu
narúšať celkovú pohodu zvierat. Pre zdravie zvierat a verejné zdravie je
dôležité, aby súčasné antibiotiká určené pre zvieratá boli stále dostupné,
pretože alternatívy sú buď obmedzené, alebo neexistujú.

European animal medicines
industry in a nutshell

Ako jeden zo zakladajúcich členov Európskej platformy pre zodpovedné

TURNOVER
používanie liečiv u zvierat (EPRUMA) aj naďalej odporúčame, aby sa

antibiotiká používali
„len v prípade nutnosti a len v minimálne miere“.
€5.99
billion

Správne
pochopenie
cieľov asociácie
Konkurencieschopnosť Európy a jej
vedúce postavenie na trhu v sektore zdravia zvierat je nutné podporiť
stabilným a priaznivým regulačným
prostredím.
Pragmatické uplatňovanie nových
právnych predpisov EÚ v sektore
zdravia zvierat môže poskytnúť stimuly
pre vývoj inovatívnych a vysoko
potrebných liečiv, ktoré chránia nielen
zdravie zvierat, ale aj zdravie ľudí
a životné prostredie. To je aj hlavným
cieľom iniciatívy „Jedno zdravie“.

Europe is 2nd largest market in the world

Apelujeme na Európsku úniu, aby bola viac ústretová, nápomocná,
a nakoniec aj lídrom, v zavedení širšieho balíčka riešení podporujúcich
zdravie zvierat. Našou víziou je Európa, ktorej politický a regulačný rámec
COMPETITIVENESS
stimuluje rast inovácií v sektore zdravia zvierat a zabezpečuje jeho budúcnosť.

1/3 of global market
EMPLOYMENT

50,000 jobs
NUMBER OF COMPANIES

Optimálne zdravie zvierat
292

vychádza z celého radu riešení

zz Testy zvierat s cieľom lepšie pochopiť náchylnosť zvierat na ochorenia
SMEs

a predvídať, ktoré zvieratá sú menej náchylné.
zz Vakcíny a antiparazitiká pomáhajú predchádzať následkom ochorenia
alebo možným sekundárnym infekciám a optimalizujú použitie
veterinárnych liečiv, napr. antibiotík.
R&D
zz EXPENDITURE
Elektronická identifikácia a monitorovanie poskytujú možnosť
More than
identifikovať zviera, monitorovať jeho zdravotný stav, metabolizmus
a správanie s cieľom zaistiť cielenú liečbu; rozhodnutia na základe lepšej
informovanosti a rýchlejšia intervencia, keď sa príznaky stresu alebo
ochorenia zistia už skôr.
zz Diagnostika uľahčuje a zefektívňuje identifikovanie chorých zvierat
a patogénov vyvolávajúcich ochorenie, čím umožňuje cielenú prevenciu
a liečbu.
zz Liečivá, ktoré poskytujú širokú škálu zdraviu prospešných účinkov, hlavne
u chorých alebo ohrozených zvierat.
zz Školenia a odborné poznatky poskytujú producenti veterinárnych
produktov s cieľom pomôcť veterinárnym lekárom a farmárom používať
Sources: CEESA, AnimalhealthEurope Survey 2017
lieky a skúmať špecifické zdravotné komplikácie.

Európa predstavuje
približne 1/3
svetového trhu
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€400 million/year

Naše odvetvie
vytvára takmer 10
miliónov pracovných
miest v Európe, a to
priamo i nepriamo

Odvetvie
veterinárnych liečiv
je prítomné vo
všetkých členských
štátoch EÚ

Zdravé zvieratá znamenajú
bezpečné potraviny
Bezpečný a udržateľný potravinový reťazec je nevyhnutný pre nasýtenie
našej rastúcej populácie. Ten sa stáva reálnym vďaka odvetviu zdravia
zvierat, ktoré dodáva liečivá a prípravky na prevenciu chorôb.
zz Redukovanie infekcií u zvierat zlepšuje celkovú pohodu zvierat,
bezpečnosť potravín a ich využitie v prospech európskych občanov.
zz Veterinárne lieky prispievajú k uspokojeniu zvýšeného celosvetového
dopytu po potravinách – do roku 2050 sa očakáva jeho zdvojnásobenie.
zz Odvetvie zdravia zvierat sa výrazne podieľa na oživení vidieckych oblastí
Európy a zároveň zabezpečuje potravinovú bezpečnosť, čo patrí aj
k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN.
Predchádzanie súčasným a novým ochoreniam zvierat je nielen dôležité pre
ochranu verejného zdravia, ale aj pre európsky agropotravinársky sektor.
Každý z nás zohráva úlohu pri zaistení toho, aby európske zvieratá
boli chránené pred chorobami a utrpením. Dúfame, že s nami
budete súhlasiť v tom, že zdravie zvierat je dôležité.

Zdrav
é
zviera
zname tá
naj
zdravé ú
obyva
teľ
a zdra stvo
vši
plané u
tu

AnimalhealthEurope
168 Av.
Av. de Tervueren | Box 8 | 5thth floor
168
ealthEuropeAnimalhealthEurope
1150
Brussels
th
1150
Belgicko
e Tervueren 168
| Box
Av.8Brussels
de
| 5Tervueren
floor| Belgium
| Box 8 | 5th floor
ssels | Belgium
1150 Brussels | Belgium
@animalhealthEU

malhealthEU

WeCare.petsEurope
@animalhealthEU
animalhealthEU

are.petsEurope WeCare.petsEurope
www.animalhealtheurope.eu

imalhealtheurope.eu
www.animalhealtheurope.eu

Vďaka komplexným
kontrolným opatreniam
EÚ a očkovaniam
hydiny výskyt prípadov
ľudskej salmonelózy
v EÚ klesol takmer
o 50 % od roku 2004.

Úspešné programy
očkovania zvierat a pasy
pre domácich miláčikov
EÚ priniesli to, že v prevažnej
väčšine členských štátov
EÚ sa v súčasnosti
nevyskytuje besnota.

