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Roli juaj si veteriner është 
shumë i rëndësishëm!

Profesioni juaj si veteriner  
luan rol në parandalimin e 
rezistencës mikrobiale tek 
kafshët dhe njerëzit.

 

• Për të informuar të tjerët

Për të këshilluar klientin

Për të vepruar

Për të edukuar

Për të bashkëpunuar me kolegët e tjerë

Për të monitoruar efektet e terapisë

Për të raportuar llojet rezistente 
të baktereve

 

Për të dokumentuar

Për të avansuar njohuritë dhe 
aftësitë e tua
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Jep antibiotik vetëm nëse është i domosdoshëm
dhe në rastet tjera vazhdo:

 

Fakulteti i 
veterinarisë

Organizata 
Botërore e 
Shëndetësisë

Agjencioni i 
ushqimit

Oda veterinare 
e Maqedonisë

Më shumë informacion në lidhje me përdorimin 
racional të antibiotikëve mund të gjeni në web faqen: 
http://antibiotic.ecdc.europa.eu

Instituti i Mikrobiologjisë
dhe Parazitologjisë
Fakulteti i Mjekësisë, 
Shkup



Kafshë të shëndetshme = Njerëz të shëndetshëm 
 

Dita evropiane për përdorimin racional të 
antibiotikëve është një nismë shëndetësore 
evropiane e cila ofron mundësinë që çdo vit të 
jepet një kontribut për ngritjen e vetëdijes në 
domosdoshmërinë e përdorimit racional të 
antibiotikëve dhe rreziqet si pasojë e 
përdorimit joadekuat të tyre.

Paraqitja e baktereve patogjene me rezistencë 
të shumëfishtë ndaj antibiotikëve te njerëzit 
dhe kafshët fokuson përqëndrimin në mënyrën 
e përdorimit të tyre. Është i pamohueshëm 
fakti se përdorimi i antibiotikëve krijon rezist-
encë tek bakteret, dhe imponon një imperativ 
për përdorimin e tyre vetëm në raste nevoje. 
Edhe pse praktika veterinare nuk është shkak-
tar i vetëm për këtë problem, gjithsesi është 
më mirë të jemi proaktivë dhe të mos presim 
ndalimin e përdorimit të disa antibiotikëve në 
praktikën veterinare. Për këto arsye është e 
nevojshme ngritja e vetëdijes për përdorimin e 
përgjegjshëm të antibiotikëve që "Gjeneratat e 
tashme dhe të ardhshme të njerëzve dhe 
kafshëve të kenë qasje në trajtime efikase 
kundër infeksioneve bakteriale".

Çfarë mund të bëhet në praktikën veterinare 
që të zvogëlohet rreziku nga rezistenca?

Përdorimi i antibiotikëve të mos jetë zgjidhje 
e vetme e problemit të pacientit, por para së 
gjithash të mbetet si mjet i vetëm kur mjetet 
e tjera të trajtimit nuk janë të suksesshme.
Parandalimi i paraqitjes të sëmundjeve me 
implementimin e shëndetit të mire te kopeja 
e kafshëve dhe tufat e zogjve, dhe prak-
tikimit të biosigurisë, të ushqyerit e drejtë, 
higjienës dhe kushteve të jetesës. Në vend të 
prevenimit me antibiotikë. 
Aty ku është e mundur të përdoren antibio-
tik në fillim të sëmundjes gjegjësisht menje-
herë pas dijagnostifikimit të shenjave klinike 
të sëmundjes ose manifestimit të tyre. 

Në rastet kur për një sëmundje të caktuar 
rekomandohet përdorimi i më shumë barnave 
antimikrobik, mundësisht të përdoret ai antibiotik 
që praktikohet më pak ose është më pak i rëndë-
sishëm në mjekësinë humane.
Mundësisht  të përdoren barna antimokrobike me 
spektër të ngushtë të veprimit.
Udhëzimet për përdorimin dhe karakteristiket e 
përgjithshme të preparatit të shqyrtohen mirë 
dhe të merren në konsideratë, sidomos gjatë 
dozimit dhe kohëzgjatjes së trajtimit. Gjithashtu 
duhet të respektohen edhe këshillat për mënyrën 
e ruajtjes së barnave.
Klienti duhet t'i ndjekë udhëzimet të cilat janë të 
shënuara në ambalazh të ilaçit antimikrobik.
Sipas mundësisë rekomandohet testi i antibio-
gramës për ndjeshmërinë e shkaktarit bakterial 
ndaj barnave antimikrobik.
Nëse trajtimi nuk tregon rezultat, duhen zbatuar 
edhe analiza të tjera diagnostikuese. Mungesa e 
efikasitetit mund të raportohet te Qendra për 
mbikëqyrjen e efekteve të padëshiruara të 
përdorimit të barnave veterinare pranë Fakultetit 
të veterinarisë – Shkup si "dyshim për mungesë të 
efikasitetit". Mënyra e këtillë e grumbullimit të të 
dhënave paraqet një mjet mjaft efikas që ju 
mundëson veterinerëve të jenë pjesë e sistemit 
për paralajmërim përmes të cilit do ti kushtohet 
kujdes rezistencës bakteriale nga palët e 
interesuara.
Periodikisht të vlrësohet benefiti nga çdo lloj 
përdorimi preventiv të  antimikrobikëve  dhe në 
rastet e mungesës të benefiteve të dukshme të 
ndërpritet përdorimi i tyre.


