
Praktické provádění prevence 
antibiotické rezistence            

v chovech prasat v Německu

MVDr. Heda Krügerová



STRUČNÝ ÚVOD
 Říjen 2013 – v Německu schválena 16. novela o lécích

 Má dojít k vytvoření DATABANKY za účelem monitoringu používání antibiotik (dále ATB) v chovech slepic, 
krůt, prasat, hovězího 

(zodpovědnost: Ministerstvo pro ochranu spotřebitele a zemědělství a jednotlivé spolkové země)

 Bavorsko – QS systém (státní organizace propojená se spolkem zemědělců) má podobnou databázi  snaha 
o sjednocení  omezení dvojího vykazování

 Zasílají se pravidelná hlášení (pro rok 2014 začíná povinnost hlášení 1.4.2014–30.6.2014 a dále půlročně). 
Hlásí se počet zvířat, doba léčení, typ ATB děleno populací v dané době  Therapeutický index
(vyhodnocení podle tabulky – bude uvedena dále)

 Účel: skloubení péče o zdraví zvířat – vetmed a péče o zdraví člověka ve vztahu ke snížení rezistencí 
mikroorganismů způsobujících onemocnění lidí

PRAKTICKÉ DOPADY:

 DATABANKA – ještě plně nefunguje

 Není PEVNĚ STANOVENA VELIKOST PODNIKŮ, od kterých je hlášení povinné. Mluví se o podnicích ve 
velikosti od: - 10 ks hovězího

- 50 ks prasat
- 100 ks krůt
- 1 000 ks brojlerů – slepic
(u menších podniků jsou statistiky irelevantní)



VYHODNOCENÍ THERAPIENIDEXU (VIZ. TAB.)

a) do hranice K1: negativní – v pořádku

b) mezi K1 – K2: nutno řešit s veterinárními lékaři 

c) přes hranici K2: písemný plán s veterinárními lékaři

 Pokud není snížení TI, příslušné státní orgány 
stanoví podmínky hygieny, krmení apod.

 Pokud není snížení TI a ignorace výše uvedených 
opatření, může následovat zákaz chovu zvířat až 
do tří let - likvidace

 Chov zvířat má ale BIOLOGICKOU VARIABILITU

 Nedá se vyhodnocovat jen statisticky – jinak zdravý podnik – po opakované infekci (např. influenza, E. coli) 
se mění TI radikálně



POUŽITÍ ATB

 Ve veterinární medicíně se využívají většinou ATB „staršího typu“ – rezervní ATB, která se 
používají při mult. rezist. u lidí jsou v množství kolem 1 %

 „Starší ATB“ mají delší dobu léčení  zhoršují TI

 V zákoně se uvádí, že do doby léčení se připočítává doba, po kterou si ATB uchovává 
účinnost – není jasné, jestli se jedná o ochrannou dobu

 „Starší ATB“ mají dlouhou ochrannou dobu  zhoršují TI

 V neposlední řadě je ATB léčba finančně náročná – podniky ji minimalizují

 V zákoně je zmínka o depistáži ATB a testu citlivosti u jednotlivých onemocnění
 V praxi musí veterinární lékař zakročit hned – depistáž a citlivost trvá několik dní a je i finančně 

náročná

 Hlášení možno delegovat na veterinární lékaře  enormní časové zatížení



PRAKTICKÁ OPATŘENÍ

 Veterinární lékaři se musí zaměřit na zlepšení managementu

 Hygiena stájí

 Stájové klima

 Stabilizace imunitního stavu stáda
 Očkování
 Vitaminy, stopové prvky
 Phytomedicína

 Veterinární lékaři odebírají vzorky

 U negativních podniků pravidelně (1x za 3 měsíce, u jednotlivých zástavů)

 Při vzniku onemocnění

 Úplně ATB léčbu omezit nelze
 V humánní medicíně se ATB používají rovněž (není zákonem ukládáno zacházení s ATB), je 

respektována „fundovanost“ lékařů – u veterinárních lékařů toto tento zákon snižuje



PROBLEMATICKÉ KRITICKÉ BODY

 Toto opatření (16. novela Zákona o lécích) má sloužit k monitoringu                
a zlepšení managementu zacházení s ATB, ne být „holí“ na zemědělce             
a veterináře

 Veterinární lékaři:
 Používají ATB po fundované úvaze a na základě svých vědomostí,                       

ne lehkomyslně

 Jsou povinni neustálým vzděláváním (v Německu každé 2–3 roky povinné 
semináře) – jsou tedy odborníky nejpovolanějšími

 V neposlední řadě i nebezpečí „lékové kriminality“
 Dovoz ATB jako „chemických substancí“ jde mimo veterinární lékaře

Zdroje: 16. novela Zákona o lécích, BTK 2,3/2014, Wochenblat 11,12/2014


