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Sledování a vykazování spotřeb
Standardizované sledování spotřeb od roku 2003

- Publikace komentovaných přehledů :

- na webu ÚSKVBL

- Věstník ÚSKVBL

Komentáře ke spotřebám:

- Trendy

- Meziroční srovnání

- Detailní vysvětlení zejména:
- pro skupiny ATM s největšími objemy spotřeby

- pro skupiny ATM s indikačním omezením 

Zvlášť sledování spotřeb:

- Premixů

- Rovněž látky s dopadem na rezistence:

- antiparazitika + ZnO



Spotřeby – srovnání v kg
2010 2011 2012

Tetracykliny 28206,58 28006,53 20018,1

Peniciliny 17766,899 12166,568 12653,13

Sulfonamidy 10279,18 9728,51 8620,64

Diterpeny 4276,8 2806,89 3156,924

Makrolidy 4007,5 2475,29 3855,975

Aminoglykosidy 2439,16 2325,52 1745,447

(Fluoro) chinolony 1174,07 1244,5 1294,223

Trimetoprim 738,48 690,28 764,585

Polymyxiny 673,53 421,71 615,995

Amfenikoly 815,53 274,62 377,058

Cefalosporiny 633,55 557,32 472,715

Ostatní 326,6 674,5 410,322

Linkosamidy 254,62 226,21 299,941

Imidazoly 41,04 41,63 33,391

Ansamyciny 2,88 4,43 42,504

Celkem 71636,419 61644,508 54360,95
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Trendy – vybrané komentáře

• Největší pokles ve skupině tetracyklinů 

(celkové objemy v kg)

– premixy => hromadná medikace=>prasata

– starší tetracykliny (CTC, OTC, TC) s vyšší 

dávkou/kg ž.hm. často nahrazovány  DOX 

(několikanásobně nižší dávky na kg ž.hm)

• Nárůst spotřeb:

– fluorochinolonů

– ansamycinů

– cefalosporinů 3. a 4. generace 

- cefalosporiny nižších generací pokles !



Trendy ATM s indikačním 

omezením
Cefalosporiny 3. a 4. generace:
Meziroční (2011-2012) zvýšení o + 8 %  

Tato ATM tvořila:

48 % celkové spotřeby všech generací cefalosporinů  v roce 2012

( 44 %  a 38 % v letech 2010 a 2011)

 Trend přesunu spotřeb do vyšších generací cefalosporinů

Flurochinolony:
Meziroční (2011-2012) zvýšení o + 3,8 %,  o + 9,3 %  ve srovnání s 2010

Hlavní část spotřeb enrofloxacin,  signifikantní nárůst pro marbofloxacin 

(marbofloxacin – projev nástupu generických VLP na trh)

Aminoglykosidy: 
Relativně  stabilní prodeje ve srovnání s uplynulými lety

Ansamyciny: 
Meziroční (2011-2012) zvýšení + 90 % ! …. především  intrauterinní VLP



Trendy: cefalosporiny a vybrané FQ



Projekt cílených inspekcí:

1) V systému vyhledáni vet lékaři s nejvyššími odběry VLP

obsahujícími ATM s indikačním omezením:

Cef. 3. gen: ceftiofur (inj.) ; cefoperazon (IMM - LC)

Cef. 4. gen: cefchinom (inj., DC imm); 

FQ a Q: enrofloxacin a marbofloxacin

AMG vyšší gen: gentamicin, kanamycin

Ansamyciny: rifaximin

2) Cílené inspekce:
– Kontrola u vet lékařů / na farmách/chovech – počty a identifikace 

ošetřených zvířat/ diagnózy/dostupnost výsledků laboratorních vyšetření/ 
dávky a trvání léčby



Hlavní nálezy:

Cefalosporiny 3.gen. => ceftiofur:

HLAVNĚ mléčný skot – dojnice v laktaci:

Převážně VLP použity v souladu se schválenými indikacemi SPC

• Vybrané případy zneužití pro zootechnické účely => zadržená placenta

Ne všechny případy podpořené výsledky testování citlivosti 

Někdy jsou pro to objektivní důvody (např.):

Nedostupnost  rutinních testů citlivosti pro určitá onemocnění/patogeny: 

• např. pododermatis, foot-rot /  (Fusobacterium spp., Dichelobacter spp.)

Nedostupnost : vhodných a cenově dostupných odběrových souprav 

(endometritis)

Časté použití ceftiofuru z ekonomických důvodů – nulová OL mléko 

Zachyceny chybné laboratorní výsledky (doporučení jak interpretovat)

PRASATA:

- Infekce Streptococcus suis

- Případy nadužívání u odstávčat



Hlavní nálezy:

Fluorochinolony:

Více než 60 % celkových spotřeb enrofloxacinu:

brojleři kura a krůty:

– Převážně VLP použity v souladu se schválenými indikacemi 

SPC

– Většina případů podpořena výsledky testování citlivosti 

• Někdy zaznamenána snížená citlivost/ reportována rezistence v in vitro 

testování, ale klinická odezva pozitivní – zástava úhynů a úzdrava

! Zaznamenány však výsledky, kdy některé patogeny vykazovaly 

rezistenci ke všem testovaným látkám! 

! Ne vždy je nutno řešit ATM => kvalita jednodenních kuřat! 

Názor : ? je bezpečnější použít jedenkrát za zástav FQ než použít sérii 

ATM s úhyny a terapeutickým neúspěchem a na závěr skončit opět na 

aplikaci FQ



Návrhy na opatření
• Důrazné doporučení k minimalizaci „zootechnického“

využívání ceftiofuru

– První krok doporučení/vzdělávací akce – další krok – penalizace

– Vyvinut nový systém odběrových souprav/ 

transportního média pro odběry vzorků na 

endometritis u skotu
• Výsledky vyšetření pro ATM s indikačním omezením  ceftiofur a rifaximin

• Kvalita jednodenních kuřat a zlepšení technologií: 

chovy brojlerů a krůt

• Rutinní laboratorní testování + správná a jednotná 

interpretace výsledků:

– PSA při MZe – jeden z úkolů nastavení fungující sítě laboratoří 

(EHK, standardizace metodik, interpretace a reportování výsledků)

• Vzdělávání veterinárních lékařů/farmářů !



Výhledy – nejbližší plány
Identifikace úkolů a zodpovědností na národní úrovni

• PSA při MZe
– Propojení dat o spotřebách s návrhy/možnostmi opatření

– Navržen národní plán monitoringu AMR u cílových patogenů (pilot 2014)

– Diskuse s chovatelskými svazy – zdravotní komise v rámci svazů –
nastavení strategií pro racionalizaci spotřeby

– Diskuse k možnosti využití dotačních titulů pro veterináře/farmáře fungující 
v systému správných praxí z pohledu zacházení s ATM

• Národní antibiotický program
– Srovnání spotřeb humán/vet „metodika ve vývoji“

– Akční plán sledování spotřeb na cílové druhy => pilotní projekt 2014/2015 
(ESVAC)

• Diskuse s KVL
– Koncepce vet lékařů ( koncesí?)

– Pozitivní a negativní příklady ze závěrů inspekcí => VZDĚLÁVÁNÍ

• Diskuse se zástupci ČMDÚ - minimalizace používání FQ

• Pozitivní příklady
– řešení mastitis skotu („in house“ vyšetřovací  testy)

– řešení v chovech prasat (repopulace, ozdravné programy…)



Závěr
• Potřeba spíše racionalizace preskripce než paušálního 

snižování spotřeb

– struktura předepisovaného portfolia

– převaha odborných hledisek v rozhodování 

– nastavení vztahů chovatele-vet lékař

• Do budoucna sledovat spotřeby na cílové druhy zvířat/ lépe než      

v absolutních objemech => sledovat spíše expozici zvířat 

antimikrobikům (počet dní, kdy podávána ATM za život zvířete)

• ATM s indikačním omezením

– zastavit nárůst spotřeb

– nastavit pravidla pro zamezení off label používání

• Nárůst spotřeb humán LP u zvířat v zájmovém chovu

– Provést kroky k minimalizaci takového používání



Děkuji za pozornost !

pokludova@uskvbl.cz


