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Monitoring antimikrobiálnych látok v SR

• Sledovanie dovozu antimikrobiálnych látok v distribúcii

• Systematické zbieranie údajov ÚŠKVBL od r. 2008-2010

• Prvýkrát sa vyhodnotili údaje z dovozov od 

veľkodistribútorov v r. 2008–2010 neoficiálne

• Zapojenie sa do projektu ESVAC/EMA Londýn v r. 2012

• V r. 2012 boli poskytnuté údaje EMA za rok 2011

• Opäť to boli údaje len z dovozov veterinárnych liekov

• Odovzdané a ešte nepublikované údaje boli poskytnuté 

EMA za rok 2012

• Pripravujú sa podklady pre hlásenie spotreby za rok 2013



Monitoring antimikrobiálnych látok II.

• V r. 2012 bol pripravený zberný hárok v excel formáte na 

hlásenie  spotreby vet. liekov od veľkodistribútorov

• Roztriedenie kategórií odberateľov – veterinár, chovateľ, 

iný distribútor, výrobca medikovaného krmiva, lekáreň, 

export a iné

• Údaje sa budú vyhodnocovať po novom za r. 2013 v  tomto 

roku a bude to už spotreba získaná z distribúcie VL

• Získanie presnejšieho obrazu o pohybe liekov a ich 

používaní

• Dobrá spolupráca s veľkodistribútormi vet. liekov               

a výrobcami VL  pri hlásení spotreby VL



Komplexné sledovanie spotreby AML

• Dôsledné hodnotenie spotreby predpokladá :

• Dôsledný monitoring spotreby vet. liekov v distribúcii

• Sledovanie aj nepovoleného používania  /off label
use/veterinárnymi lekármi – v SR sa nehlási

• Sledovanie použitia kaskády  veterinárnymi lekármi – v SR sa 
nehlási

• Prehľad o používaní medikovaných krmív aj z dovozu z iných 
členských krajín a vyhodnotenie dovozu

• Evidentný problém dovezených lacnejších veterinárnych liekov / 
z Poľska a Maďarska/ - paralelný dovoz a mimoriadny dovoz

• Problém so záchytom paralelného a mimoriadneho dovozu

• Komplexný prehľad použitia veterinárnych liekov by skôr 
mohli priniesť údaje z ambulantných kníh vet. lekárov              
a registra chovateľov



Aktivity ÚŠKVBL v tejto oblasti

• Dlhodobo sa ústav venuje obmedzeniu používania VCIA na 
preventívne použitie (fluorochinolóny, makrolidy, linkosamidy , 
penicilíny, cefalosporíny III. a IV. generácie....)

• Pri predĺžení registrácie VL konzultuje s výrobcami liečebné dávky      
a dĺžku podávania VL podľa najnovších vedeckých údajov ako aj 
preventívnych dávok,  upravuje podľa toho produktovú literatúru, ak 
je to možné

• Dôsledne implementuje do produktovej literatúry  VL všetky 
upozornenia týkajúce sa „ zodpovedného používania“  VL podľa 
usmernení CVMP

• Poskytuje „poradenstvo“ SK výrobcom pri príprave dokumentácie 
generických liekov s AML + podklady k výskytu rezistencie

• Upozorňuje výrobcov medikovaných krmív na možné riziká 
kombinovania viacerých premixov s rôznymi substanciami použitých 
pri výrobe medikovaného krmiva pre potraviny produkujúce zvieratá

• Uvádzanie označenia v SPC pre VL: Liek s indikačným obmedzením“



Spotreba antimikrobík

z  dovozov v r. 2008-2010 v kg

2008 2009 2010

Polypeptidy 1 167,49 323,12 484,56

Amfenikoly 156,89 41,41 96,44

Cefalosporíny 374,51 264,95 260,74

Chinolóny 363,62 501,95 378,05

Diterpeny 1 257,67 534,71 1 255,34

Linkosamidy 70,32 121,21 50,30

Makrolidy 858,12 890,22 271,10

Betalak. antibiotiká,penicilíny 4 685,39 5 305,10 4 421,02

Ansamycíny 14,29 13,43 11,41

Aminoglykozidy 1 250,17 718,36 811,84

Kyselina klavulanová 38,90 39,77 52,75

Sulfonamidy 150,84 163,15 517,35

Tetracykliny 4 585,99 2 557,25 3 510,23

Iné antibakteriálne látky 150,47 227,06 70,98

Celkové množstvo dovezených 

antibiotík 15 124,66 11 701,69 12 192,11



Výsledky z dovozov  VL v r. 2008-2010 v kg
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Spotreba antibiotík podľa ESVAC r. 2011-2012 v kg 2011 2012

Antibiotics 10,90 12,10

Sulfonamides 327,62 76,79

Tetracyclines 2089,21 2320,08

Amphenicols 91,70 132,86

Penicillins with extended spectrum 4089,39 2877,68

Beta-lactamase sensitive penicillins 461,83 842,72

Beta-lactamase resistant penicillins 120,91 139,15

First-generation cephalosporins 107,79 103,72

Third-generation cephalosporins 133,79 202,58

Fourth-generation cephalosporins 27,84 8,33

Trimethoprim and derivatives 65,08 303,24

Macrolides 184,80 195,10

Lincosamides 35,32 145,94

Streptomycins 706,02 677,99

Other aminoglycosides 36,58 31,09

Fluoroquinolones 747,44 848,33

Other quinolones 81,50 0,00

Polymyxins 307,78 426,21

Imidazole derivatives 11,91 0,00

Pleuromutilins 1304,14 1056,00

Other antibacterials 49,42 0,00

Spolu 10990,96 10399,91



Výsledky z dovozov vet. liekov v r. 2011-2012
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Celkový trend  spotreby AML v SR  

v r. 2008-2012
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Trendy spotreby AML 

Cefalosporíny 3. a 4. generácie:

Medziročné (2011-2012) zvýšenie o + 23,4 % 

Chinolóny:

Medziročné (2011-2012) zvýšenie o + 2,3 %, pri porovnaní  rokov
2010/2011 je to  zvýšenie + 54,39 %, pri porovnaní rokov 2010/2012 
to bolo 2,3 násobné zvýšenie . Hlavnú časť predaja tvorí
enrofloxacin

Aminoglykozidy: 

Medziročné (2011-2012) zníženie o – 4,5 %,  pri porovnaní rokov
2010/2011 je to zníženie o - 8,53 %, pri porovnaní rokov 2010/ 2012 
je to zníženie o – 12,66 %.

Ansamycíny: 

Medziročné (2011-2012) zvýšenie o + 10,85 %, pri porovnaní rokov
2010/2011 je to zníženie o – 4,5 %, pri porovnaní rokov 2010/2012 je 
to zvýšenie o +5,7 %

Celková spotreba antimikrobík klesla v r. 2008-2012 o 31,24 %



5 skupín antimikrobík s najvyššou spotrebou r. 2010-2012 v kg
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Projekt ESVAC

• III. fáza projektu ESVAC – sledovanie spotreby VL priamo 

na farmách hospodárskych  zvierat

• Slovenská republika sa zapojila do monitoringu zbierania 

údajov o spotrebe v chovoch ošípaných

• Tieto údaje neboli doteraz cielene sledované v SR na 

farmách zvierat

• Nevyhnutný krok pre zlepšenie získania údajov z fariem

je priame sledovanie spotreby zo záznamov na farmách

• Úzka spolupráca v tejto činnosti ŠVPS SR a ÚŠKVBL 

• Spoločné zapojenie sa do programu ESVAC



Záver

• Úlohy v podmienkach SR:

• Pripraviť  národný plán antibiotickej politiky

• Pripraviť plán sledovania spotreby antimikrobík na farmách 

ošípaných, hydiny a HD

• Zlepšenie spolupráce s veterinárnymi lekármi pri získavaní 

údajov z fariem 

• Zlepšenie spolupráce s chovateľmi pri získavaní údajov z fariem 

• Zameranie sa na monitoring presnejšej spotreby na farmách HZ

• Úzka spolupráca s EÚ inštitúciami pri zlepšovaní používania 

AML vo veterinárnej praxi

• Pripravovaná nová veterinárna legislatíva na úrovni EÚ 



Ďakujem za pozornosť


