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zapsan Měststským m souděsm v Prazěs, oddíl Ll L, vloztka 874

V Prazěs 6. lěsdna 2016
Stanovisko SČ:HP k problěsmaticěs antimikrobialníl L rěszistěsncěs

V poslěsdníl Lch městsíl Lcíl Lch bým la, díl Lkým  prtipravovaněs nověslěs věstěsrinarníl Lho zakona a radikalníl Lmu odporu
komorým  věstěsrinarníl Lch lěskartustup, vým stupntovana diskusěs o naduztíl Lvaníl L antibiotik věs věstěsrinarníl L praxi a o
moztněsm dalstíl Lm zhorstěsníl L těsto situacěs.
Odolnost něstktěsrým ch baktěsriíl L vustupcti antibiotikustupm jěs jistěst věslmi vaztným  problěsm, ktěsrým  musíl L bým t rtěsstěsn. Jěs
vstak otazkou zda těsnto problěsm moměsntalněst něsslouztíl L pouzěs k zakrým vaníl L ěskonomickým ch motivustup
samotným ch věstěsrinarníl Lch lěskartustup.
Navrh nověslým  prtinastíl L dvěst podstatněs změstným : moztnost, abým  chovatěsl sam, po odpovíl Ldajíl Lcíl Lm prostkolěsníl L,
provaděstl něstktěsrěs drobněs ukoným , ktěsrěs budou prtěssněst spěscifikovaným  a abým  chovatěsl sam aplikoval něstktěsra
lěsctiva, ktěsra zíl Lska na prtěsdpis věstěsrinarníl Lho lěskartěs.
Dosavadníl L praxěs vým pada tak, ztěs věstěsrinarníl L lěskart něsjěsnztěs lěsctiva prtěsděspíl Lstěs, alěs zarověsnt jěs i aplikujěs.
Kvustupli kaztděs injěskci proto musíl L znovu prtijěst a sam ji píl Lchnout. Nověsla tuto situaci srovnava sěs stavěsm v
humanníl L měsdicíl Lněst. Zvěstrolěskart musíl L diagnostikovat oněsmocněstníl L a prtěsděspsat lěsctivo. Jěsho aplikacěs potom
buděs na chovatěsli samotněsm. Otazkou jěs, jak bým  tato změstna mohla věsst kěs zvým stěsníl L spotrtěsbým  lěsctiv. Paněsm
nad druhěsm i mnoztstvíl Lm lěskustup totizt stalěs zustupstava zvěstrolěskart a jěsho pozici nikdo něsma snahu
zpochým bntovat.
Druha změstna, ktěsra bým  podlěs komorým  věstěsrinarníl Lch lěskartustup mohla věsst kěs zvým stěsníl L spotrtěsbým  lěsctiv, jěs
moztnost zaměststnavaníl L věstěsrinartěs. Podlěs souctasněsho zakona smíl L zvěstrolěskart pracovat pouzěs jako
soukromým  podnikatěsl. Z nověslým  jěs tato podmíl Lnka vým pusttěstna, a věstěsrinart bým  těsdým  mohl bým t v
zěsměstděstlskěsm podniku i zaměststnan. Proct věstěsrinarti prtěsdpokladajíl L, ztěs bým  tato změstna mohla míl Lt něsgativníl L
vliv na spotrtěsbu antibiotik, uzt alěs komora věs svěs arguměsntaci něsuvadíl L.
Podlěs stěsjněsho principu bým  bým lo moztněs posuzovat praci v podstatěst jakěshokoli zaměststnancěs - ěslěsktrikarti
cti automěschanici bým  něssměstli bým t zaměststnanci, protoztěs bým  jěsjich vým kon mohl bým t ovlivněstn zajmým 
zaměststnavatěslěs. Takova arguměsntacěs jěs prtiněsjměsnstíl Lm věslmi pochým bna.
Věs věsttstiněst zěsmíl L na zapad od nas jěs vstěs rtěsstěsno stěsjným m stým lěsm, ktěsrým  jěs v nověslěs navrhovan. To ukazujěs,
ztěs navrhovana změstna bým  něsměstla spotrtěsbu lěsctiv nijak zvým stit. Věsttstina zěsmíl L s tíl Lmto sým stěsměsm v poslěsdníl L
doběst naopak sniztujěs svoji spotrtěsbu antibiotik. Dustuplěsztitěstjstíl L něszt to, kdo injěskci píl Lchněs, jěs sým stěsm kontrolým  a
slěsdovaníl L antibiotik. To jěs oblast, ktěsrěs bým  městla bým t věstnovana pozornost a kudým  věsděs cěssta kěs sniztovaníl L
uztíl Lvaníl L antibiotik.
Pokud jděs o samotněs sniztovaníl L mnoztstvíl L uztíl Lvaným ch antibiotik, jěs zajěsm chovatěslustup jěs v tomto směstru
jěsdnoznactným : chtěstjíl L míl Lt co něsjzdravěstjstíl L zvíl Lrtata a lěsctit tak malo, jak jěs to jěsn moztněs. To sěs něstým ka jěsn
antibiotik, alěs i ostatníl Lch lěsctiv. Těsto snazěs sěs podrtizujěs mnohěs. Věslka ctast chovustup za obrovským ch nakladustup

ozdravila a dněss jsou striktněst uzavrtěsněs, abým  do nich něsmoci zpěstt něsproniklým . Udrztěsníl L dobrěsho
zdravotníl Lho stavu sěs věstnujěs věslka pozornost.
Vzhledem k výše zmíněným důvodů se domníváme, že návrh novely veterinárního zákona tak,
jak byl předložen v sobě neobsahuje žádné ustanovení, které by mohlo vést ke zvýšení spotřeby
antimikrobik. Argumenty Komory veterinárních lékařů pouze zastírají jejich skutečný motiv –
ekonomické zájmy části veterinárních lékařů.
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