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PRIEKŠVĀRDSPRIEKŠVĀRDS
Šis ceļvedis ir izstrādāts DISARM projekta ‘Inovatīvu 
risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences 
mazināšanai’ ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības 
pētniecības un inovācijas programma „Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Projekta DISARM mērķis ir samazināt baktēriju 
rezistenci pret antibiotikām lopkopības nozarē, uzsvaru 
liekot uz slimību profilaksi un dzīvnieku veselību, 
tādējādi samazinot nepieciešamību pēc antibiotiku 
lietošanas. DISARM projektam ir plašs izmantojamo 
materiālu klāsts, kas pieejami tā mājaslapā un 
YouTube kanālā. Facebook DISARM projektam ir arī 
dinamiska un zinoša diskusiju grupa (jūs tiekat aicināti 
pievienoties, vienkārši noklikšķinot uz šīs saites un 
atbildot uz dažiem īsiem jautājumiem, lai tai piekļūtu), 
kā arī plašāki sociālo mediju kanāli: Twitter, Facebook 
un LinkedIn. DISARM projekts pielieto arī vairāku 
iesaistīto pušu pieeju – saimnieki, veterinārārsti, barības 
un citi konsultanti strādā kopā, lai uzlabotu dzīvnieku 
veselību un saimniecību darbību. Ja vēlaties uzzināt 
vairāk par to, sekojiet šai saitei!! 

Šis ceļvedis ietver informāciju, kas tika apkopota 
projekta DISARM laikā; to nevajadzētu uzskatīt par 
pilnīgu rokasgrāmatu. Tajā ir saites uz praktiski 
noderīgiem videoklipiem, kopsavilkumiem, rakstiem 
utt., lai tādejādi veicinātu labās prakses ieviešanu 
saimniecībās. Ne visi ieteikumi būs noderīgi vai 
piemēroti jūsu saimniecībai, un visi pasākumi ir vispirms 
jāapspriež ar jūsu saimniecības (-u) veterinārārstu un 
konsultantu (-iem).

Lai arī autors ir darījis visu iespējamo, lai šis labās prakses ceļvedis būtu noderīgs, DISARM projekta komanda un finansēšanas aģentūra neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, paļaujoties uz šo dokumentu. Dokumentam ir rekomendējošs raksturs. Izmantojiet šo dokumentu jūs uzņemieties visu atbi-
ldību un riskus. Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu un/vai konsultantu (-iem), lai pārliecinātos, ka darbības, kuras vēlaties veikt, ir piemērotas jūsu saimniecībai.

ATRUNA

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 
2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Šis ceļvedis ir viens no 10 labās prakses ceļvežiem, 
kas izstrādāts projekta DISARM laikā. Visu 10 
ceļvežu mērķis ir informēt par konkrētu tēmu, 
lai samazinātu antimikrobiālo zāļu lietošanu 
lopkopības nozarē.

Pārējie DISARM projekta labās prakses ceļveži ir 
atrodami šeit.

Apskati mūsu MājaslapuMājaslapu

Atrodi mūs FacebookFacebook

Seko mums TwitterTwitter

Skaties YouTubeYouTube

Seko mums LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Projekta koordinatorsProjekta koordinators PartneriPartneri
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https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
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IEVADSIEVADS
Šī ceļveža mērķis ir informēt par labāko praksi attiecībā 
uz saprātīgu antibiotiku lietošanu, kas ir svarīgi, lai 
izvairītos no antibiotiku rezistences veidošanās un 
varētu nodrošināt sekmīgu ārstēšanu. Šajā īsajā ceļvedī 
var atrast praktiskus padomus un ieteikumus, kas 
sadalīti sekojošās grupās: 

Ko nozīmē pārdomāta antibiotiku lietošana?Ko nozīmē pārdomāta antibiotiku lietošana?
1. Dodiet antibiotikas tikai pret noskaidrotu baktēriju 
izraisītu infekciju
2. Lietojiet atbilstošas antibiotikas 
3. Dodiet antibiotikas pareizajā laikā
4. Ievadiet pareizu antibiotiku devu
5. Nosakiet pareizu antibiotiku terapijas ilgumu
6. Ja iespējams, ārstējiet atsevišķus dzīvniekus, nevis 
visu ganāmpulku

Kā novērtēt veterinārārsta nozīmētās antibiotikas?Kā novērtēt veterinārārsta nozīmētās antibiotikas?
1. Kas ietekmēs lēmumu lietot antibiotikas?
2. Labas veterinārārsta un lauksaimnieka attiecības ir 
ārkārtīgi nozīmīgas
3. Saimnieku loma ganāmpulka veselības 
nodrošināšanā
4. Kā novērtēt ekonomiskos aspektus?
5. Vadlīniju izmantošana
6. Lauksaimnieks un veterinārārsts nepārtraukti 
izvērtē antimikrobiālo zāļu lietošanu (AZL) 
7. Antibiotiku izmantošana saimniecībā bez 
veterinārārsta klātbūtnes
8. Antibiotiku lietošanas uzraudzība saimniecībā 

Mācīšanās un apmācību nozīmeMācīšanās un apmācību nozīme
1. Kā veicināt pārmaiņas saimniecībā?
2. Īstenotās prakse maiņa
3. Dažādi izmantotie resursi un rīki

KO NOZĪMĒ PĀRDOMĀTA KO NOZĪMĒ PĀRDOMĀTA 
ANTIBIOTIKU LIETOŠANA?ANTIBIOTIKU LIETOŠANA?

Saimniecības nevar pilnībā izvairīties no antibiotiku 
lietošanas, jo gadās, ka dzīvnieki var saslimt, un tie ir 
jāārstē, lai izvairītos no slimības izplatīšanās uz citiem 
dzīvniekiem.

Baktēriju izraisītas infekcijas (parasti) ārstē ar 
antibiotikām. 

Bet, ja ārstē ar antibiotikām nepareizi, baktērijām 
var attīstīties rezistence pret antibiotikām, jo dažas 
baktērijas spēj attīstīties pat antibiotiku klātbūtnē 
(1.att.).

 ▲ 1.att. Antibiotiku pielietošanas rezultāti

Rezistences izveidošanās pret vienu antibiotiku 
dažkārt noved pie tā, ka izveidojas rezistence arī pret 
vairākām citām antibiotikām (šķērsrezistence). Var būt 
multirezistentu baktēriju risks, pret kurām neviena 
antibiotika nav efektīva.

Pārdomāta antibiotiku lietošana nozīmē to, ka 
antibiotikas lieto tikai nepieciešamības gadījumā un 
ievēro labo praksi, lai izvairītos no antimikrobiālās 
rezistences izveidošanās.

1. Dodiet antibiotikas tikai pret noskaidrotu baktēriju 1. Dodiet antibiotikas tikai pret noskaidrotu baktēriju 
izraisītu infekcijuizraisītu infekciju

Ir daudzas slimības, ko neizraisa baktērijas (piem., 
augšējo elpceļu vīrusu infekcijas vai caureja), tāpēc tās 
nevajadzētu ārstēt ar antibiotikām. 

Tikai baktēriju izraisīto slimību primārai ārstēšanai un 
sekundārai profilaksei ir nepieciešamas antibiotikas. Lai 
izvairītos no nepareizas antibiotiku izmantošanas un 
neatbilstošas pašārstēšanās, ir svarīgi, lai veterinārārsts 
noteiktu pareizo diagnozi. 

2. Lietojiet atbilstošas antibiotikas2. Lietojiet atbilstošas antibiotikas
Ir daudzi antibiotiku veidi, kas ir efektīvi pret dažādām 
inficējošām baktērijām. Pareizas antibiotikas izvēle ir 
ārkārtīgi svarīga, jo, lietojot plaša spektra antibiotikas, 
palielinās rezistences pret antibiotikām risks, pat ja 
lietotājs jūtas drošāk, šādi rīkojoties. 

Vispārīgais noteikums ir tāds, ka jāizvēlas šaura 
spektra antibiotikas – zāles, kas iedarbojas tikai pret 
dažām baktēriju sugām, nevis zāles, kas ietekmē lielāku 
baktēriju grupu. 

Veicot mikrobioloģisko diagnostiku, var noskaidrot 
īsto patogēnu un tā jutību pret antibiotikām (izmantojot 
antibiogrammas) un tādejādi mērķtiecīgi izvēlētos 
labāko antibiotiku.

Attiecīgās nacionālās un starptautiskās vadlīnijas ir 
ļoti noderīgas, lai gūtu praktiskus norādījumus dažādās 
situācijās.

3. Dodiet antibiotikas pareizajā laikā3. Dodiet antibiotikas pareizajā laikā
Ārstēšana ar antibiotikām ne vienmēr ir jāveic steidzami. 
Dažu infekciju gadījumā ārstēšanu var atlikt, līdz tiek 
saņemti mikrobioloģiskās diagnostikas rezultāti. Turklāt 
zināma aizkavēšanās ar ārstēšanu ar antibiotikām var 
būt ne tikai nekaitīga, bet pat izdevīga, jo infekciju dažreiz 
var uzveikt dzīvnieka imūnsistēma bez antibiotikām. 

Protams, dažos smagas sepses gadījumos ir 
piemērota tūlītēja plaša spektra antibiotiku terapija, 
līdz tiek noskaidrots īstais patogēns.

No otras puses, pārāk ilga ārstēšanas atlikšana var 
ļaut slimībai attīstīties, un tad būs nepieciešama lielāka 
deva un/vai ilgāka ārstēšana, kas nav labs risinājums. 

Tātad, ņemot vērā visus šos jautājumus, 
veterinārārstam jāizvēlas labākais laiks ārstēšanai, 
izvērtējot katru konkrēto gadījumu, un lauksaimniekam 
ir jāizmanto tā nozīmētās zāles. 

4. Ievadiet pareizu antibiotiku devu4. Ievadiet pareizu antibiotiku devu
Mēģinājums ietaupīt naudu, izmantojot mazāku 
antibiotiku devu, nav laba doma. Pārāk maza antibiotiku 
deva ne tikai neiznīcina infekciju, bet arī veicina 
rezistentu baktēriju – to apakšpopulāciju attīstību, kas 
nenotiktu, ja tiktu dota pietiekami liela zāļu deva. 

2.attēlā ir parādīts, ka apakšpopulācijas oranžā un 
zaļā krāsā ir izturējušas veikto ārstēšanu ar mazu 
antibiotiku devu.

Ir svarīgi dot tādu antibiotiku devu, kā to noteicis 
veterinārārsts.
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 ▲ 2.att. Rezistentu baktēriju apakšpopulāciju attīstība, lietojot 
pārāk mazu antibiotiku devu

5. Nosakiet pareizu antibiotiku terapijas ilgumu5. Nosakiet pareizu antibiotiku terapijas ilgumu
Ārstēšanu nedrīkst priekšlaicīgi pārtraukt, pat ja 
dzīvnieka veselība ievērojami uzlabojas, jo tas veicinātu 
rezistences pret antibiotikām veidošanos. 

No otras puses, veterinārārsts var nozīmēt, ilgāku 
antibiotiku kursu tikai tad, ja tam ir pamatots iemesls, 
piemēram, neskaidra diagnoze, komplikāciju risks 
vai slimības smagums. Šādiem gadījumiem jābūt 
izņēmuma gadījumiem, jo ilgs ārstēšanas laiks 
veicinātu rezistences pret antibiotikām izveidošanos.  

Tātad ir svarīgi precīzi ievērot veterinārārsta 
norādījumus. 

6. Ja iespējams, ārstējiet atsevišķus dzīvniekus, nevis 6. Ja iespējams, ārstējiet atsevišķus dzīvniekus, nevis 
visu ganāmpulkuvisu ganāmpulku

Veselīga ganāmpulka ārstēšana ar antibiotikām nav 
ieteicama, jo dzīvnieku, kuri nav slimi, ārstēšana (ja 
tiem nav nepieciešama ārstēšana) veicinātu rezistentu 
baktēriju attīstību.

Dažreiz ir vēlams ārstēt visu grupu, ja slimo tikai 
daži dzīvnieki, lai novērstu lielāka dzīvnieku skaita 
saslimšanu, piem., mājputnu ganāmpulkos. Dažos 
gadījumos, īpaši tad, kad dzīvniekus sagrupē nelielās 
grupās, vislabāk ir ārstēt katru dzīvnieku atsevišķi, nevis 
visus kopā. 

Dažās valstis tiek īstenotas īpašas programmas, lai 
samazinātu antibiotiku lietošanu saimniecību līmenī, 
piem., Ecoantibio programma Francijā.

Nedrīkst aizmirst: 
Vienmēr stingri jāievēro veterinārārsta 
norādījumi
Nekad nelietot antibiotikas, ko veterinārārsts 
nozīmēja iepriekšējā reizē vai citai 
saimniecībai 
Lietot tikai konkrētās veterinārārsta nozīmētās 
antibiotikas 

Dzīvnieku turēšanas apstākļu uzlabošana 
saimniecībā (kā izskaidrots citos labās prakses 
ceļvežos) uzlabos dzīvnieku veselības stāvokli. 
Un tas savukārt samazinās nepieciešamību pēc 
antibiotiku terapijas saimniecībā. 

KĀ NOVĒRTĒT VETERINĀRĀRSTA KĀ NOVĒRTĒT VETERINĀRĀRSTA 
NOZĪMĒTĀS ANTIBIOTIKAS?NOZĪMĒTĀS ANTIBIOTIKAS?

1. Kas ietekmēs lēmumu lietot antibiotikas?1. Kas ietekmēs lēmumu lietot antibiotikas?
Lēmumi par antibiotiku izmantošanu ir atkarīgi no 
daudziem apstākļiem un ir sarežģīti. Lēmumu par 
antibiotiku izmantošanu nosaka klīniskā situācija un 
lauksaimnieka un veterinārārsta pieredze saistībā 
ar šo slimību. Bez tam, būtiski apsvērumi ir arī tādi 
neklīniski faktori kā veterinārārsta un klienta attiecības 
un visu iesaistīto pušu (lauksaimnieks, konsultants, 
izejvielu piegādātājs un produkcijas pircējs) personīgā 
atbildības sajūta. Lai pieņemtu lēmumus par 
antibiotiku izmantošanu, jāpārbauda baktēriju jutība 
pret antibiotiku, ko plānots izmantot ārstēšanā. Turklāt 
dzīvnieku labturības saglabāšanai vienmēr vajadzētu 
būt visaugstākajai prioritātei.

2. Labas veterinārārsta un lauksaimnieka attiecības ir 2. Labas veterinārārsta un lauksaimnieka attiecības ir 
ārkārtīgi nozīmīgasārkārtīgi nozīmīgas

Operatīva un efektīva antibiotiku lietošana var balstīties 
tikai uz veiksmīgu veterinārārsta un lauksaimnieka 
sadarbību, arī saimniecības konsultanti var sniegt savu 
ieguldījumu. Tie visi var strādāt vienotā komandā, lai:

Pielāgotu antibiotiku terapiju katrai saimniecībai
Noteiktu pareizas zāles pēc baktēriju un to jutības 
pret antibiotikām noskaidrošanas
Noteiktu atbilstošu zāļu koncentrāciju, laika intervālu, 
ievadīšanas veidu un ilgumu
Samazinātu dzīvnieku uzņēmību pret slimībām 
(piem., izmantojot vakcināciju, atbilstošu uzturu, 
uzlabojot mikroklimatu)
Samazinātu baktēriju daudzumu (slodzi) un 
patogēnu iedarbību, nodrošinot atbilstošus sanitāros 
apstākļus un higiēnu 
Izolētu/ievietotu karantīnā dzīvniekus, kuriem ir 
slimības klīniskās pazīmes un/vai kuri tiek ārstēti
Īstenotu biodrošības pasākumus, lai samazinātu 
patogēnu ievazāšanas un izplatīšanās risku

3. Saimnieku loma ganāmpulka veselības nodrošināšanā3. Saimnieku loma ganāmpulka veselības nodrošināšanā
Ganāmpulka īpašnieki ir ārstēšanas un preventīvo 
pasākumu izpildītāji. Tie pieņem gala lēmumu par to, 
vai, piem., īstenot stingrākus higiēnas pasākumus un/
vai vakcinēt savus dzīvniekus. Turklāt lauksaimnieki 
tieši izjutīs šo pasākumu sekas finansiāli, kā arī laika un 
veltīto pūļu ziņā. Tādēļ tas, vai tie ievēro veterinārārsta 
ieteikumus, lielā mērā būs atkarīgs no šo pasākumu 
lietderības un ekonomiskajiem ieguvumiem, ko dos 
pasākumu ievērošana.

4. Kā novērtēt ekonomiskos aspektus?4. Kā novērtēt ekonomiskos aspektus?
Pieņemot ekonomiskos lēmumos par dzīvnieku 
veselību nodrošināšanas stratēģijām, būtu jāņem 
vērā izmaksu un ieguvumu aspekts, kā arī dzīvnieku 
labturības un sabiedrības veselības jautājumi. Tas var 
būt ļoti sarežģīti. Daži nespecifiski rīki var būt noderīgi, 
lai novērtētu visrentablāko ārstēšanu atkarībā no 
infekcijas, piem., mastīta izmaksu kalkulators vai 
simulators, lai novērtētu cūku saimniecības tehnisko 
rādītāju atšķirību ekonomisko ietekmi .

Nākotnē, ar automātisko rīku, kuri veic lēmumu 
pieņemšanas analīzi, palīdzību, varētu novērtēt dažādas 
stratēģijas un pieņemt lēmumus par ārstēšanu. 
Tomēr tādus rādītājus kā infekcijas varbūtība ietekmē 

https://disarmproject.eu/resources/farm-innovation-ecoantibio-by-french-agricultural-ministry/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://www.delaval.com/globalassets/russia/news/19.03-pdk-7.0/presentations/mastitis-metric-v.0317-russia.xlsx
https://gtdirect.ifip.asso.fr/Pages/Resultats/Calculateur/Calculateur/Calculateur.aspx


www.disarmproject.eu55Labākā prakse saprātīgā antibiotiku lietošanā

5. Vadlīniju izmantošana 5. Vadlīniju izmantošana 
Lai uzlabotu lauksaimnieku un veterinārārstu zināšanas 
par slimību gaitu un ārstēšanu, ir vajadzīgas vienotas 
un visaptverošas vadlīnijas par katru no galvenajām 
dzīvnieku slimībām. Balstoties uz atbilstošu literatūru 
un rokasgrāmatām par dzīvnieku slimībām. Mūsdienās 
profesionālās zināšanas ir jāpielāgo vispāratzītajai 
slimību profilakses veicamo pasākumu hierarhijai, 
ņemot vērā patogēnus, kas turpina attīstīt rezistenci 
pret galvenajiem terapijas veidiem. Ir jāapsver jaunas 
ārstēšanas stratēģijas, kas ir ieteiktas zinātniski-
praktiskajās konferencēs un nozares vai veterinārārstu 
rīkotajos pasākumos.

Izstrādājot vadlīnijas, dzīvnieku veselības organizācijas 
tagad tajās iekļauj mērķi “Viena veselība”, lai saglabātu 
antibiotiku efektivitāti. Ir ļoti ieteicams veikt īstenotās 
terapijas rezultātu novērtējumu attiecībā uz 

patogēniem visām sugām. Pirms ārstēšanas ir jānosaka 
etioloģija (slimības cēlonis). Šūnu kultūras audzēšanas 
paņēmiena izmantošana, lai noteiktu nepieciešamo 
terapiju ir lietderīga izmaksu ziņā, un nodrošina 
saprātīgāku antimikrobiālo līdzekļu lietošanu.

6. Lauksaimnieks un veterinārārsts nepārtraukti izvērtē 6. Lauksaimnieks un veterinārārsts nepārtraukti izvērtē 
antimikrobiālo zāļu lietošanu (AZL) antimikrobiālo zāļu lietošanu (AZL) 

Lēmumi par antibiotiku izrakstīšanu un/vai 
lietošanu pastāvīgi jānovērtē lauksaimniekiem un 
veterinārārstiem. Visām iesaistītajām pusēm ir svarīgi 
noteikt, vai AZL varētu būt piemērota (nepieciešama 
precīza diagnostika). Rādītāji, ko sniedz AZL salīdzinošās 
novērtēšanas instrumenti (pašlaik tiek izstrādāti), 
ir svarīgi, un tie ļauj atkārtoti novērtēt AZL līmeni 
saimniecībā un salīdzināt to ar citu līdzīgu saimniecību 
līmeni.

Antibiotiku lietošanu var uzraudzīt saimniecības 
līmenī vai pat ganāmpulka līmenī, apkopojot datus no 
sektora organizācijām noteiktās valstīs, piem., Francijā 
Ref²Avi  rādītājs putnkopībā, vai INAPORC panelis  
cūkkopībā. Tas palīdz lauksaimniekiem salīdzināt savu 
antibiotiku patēriņu ar citām saimniecībām un ļauj tiem 
uzzināt, vai tiek lietots maz vai daudz antibiotiku. Tas 
var mudināt daudzus antibiotiku lietotājus samazināt 
to lietošanu.

7. Antibiotiku izmantošana saimniecībā bez 7. Antibiotiku izmantošana saimniecībā bez 
veterinārārsta klātbūtnesveterinārārsta klātbūtnes

Lai arī šāda situācija nav ideāla, veterinārmedicīnā 
antimikrobiālo līdzekļu izrakstīšana var notikt citos 
apstākļos, ne tikai pēc veterinārārsta vizītes saimniecībā, 
un tādēļ šāda lēmuma pieņemšanai ir jāpievērš īpaša 
uzmanība. 

Veterinārārsta attiecības ar lauksaimniekiem un 
klātbūtne saimniecībās dažādu dzīvnieku sugu un 
valstu griezumā ir ļoti atšķirīga. Tādēļ ir situācijas, kad 
veterinārārsti salīdzinoši reti apmeklē saimniecību, 
vai tie tiek izsaukti tikai ārkārtas gadījumos. Sakarā 
ar reto veterinārārsta klātbūtni saimniecībā, jo īpaši 
aitu un gaļas liellopu saimniecībās, var notikt zāļu 
izrakstīšana citos apstākļos, nevis veterinārārsta 
vizītes laikā saimniecībā.
Šajā gadījumā lēmumam izrakstīt antibiotikas 
vajadzētu būt līdzsvarotam, ņemot vērā to, vai 
lauksaimniekam ir aizdomas par slimību un viņš 
vēlas šo slimību novērst, un vai veterinārārsts ir 
pārliecināts par lauksaimnieka spriedumu šīs 
slimības diagnostikā (vai saimniekam ir pieredze 
ar konkrēto slimību saimniecībā, tās klīniskajām 
izpausmēm, pietiekamas prasmes tās diagnostikā, 
kas iepriekš notikusi veterinārārsta uzraudzībā). 
Citi apsvērumi ir – vai lauksaimnieks ir ilgtermiņa 
klients un veterinārārsts regulāri apmeklē tā 
ganāmpulku(-s), pārzina ganāmpulka veselību 
un stāvokli tajos. Daži lauksaimnieki var strādāt 
ar vairākiem veterinārārstiem. Var apsvērt arī to, 
vai lauksaimnieks regulāri saņem vienas un tās 
pašas zāles (tas var liecināt, ka būtu nepieciešams 
izvērtēt iemeslus, kas izraisa regulāras saslimšanas 
saimniecībā, un mēģināt tos samazināt vai novērst), 
vai konkrētās slimības dēļ tas nekad iepriekš nav 
lietojis antibiotikas saimniecībā.
Tāpat arī veterinārārsta laika trūkums, lai operatīvi 
dotos vizītē uz saimniecību vai lauksaimnieka 
nevēlēšanās samaksāt par veterināro vizīti mēdz 
būt par iemesliem antibiotiku lietošanai bez 
veterinārārsta konsultācijas saimniecībā.

Vadlīniju piemēri Vadlīniju piemēri 
Francijas Nacionālā veterinārā biedrība (SNGTV) 
2012. gadā pārskatīja mastīta ārstēšanas vadlīnijas 
slaucamajām govīm desmit gadus pēc to pirmās 
versijas . Šajās jaunajās vadlīnijās tiek novērtēti 
pieejamie terapeitiskie un diagnostikas testi, un ir 
ieteikta metodoloģija ganāmpulka ārstēšanas plānu 
izstrādei, kas atbilst saimniecības epidemioloģiskajam 
stāvoklim. Jaunie ārstēšanas plāni un ieteiktie lēmumu 
pieņemšanas soļi atšķiras no iepriekšējiem šādos 
aspektos: 

tiek uzskatīts, ka ilgtspējīga situācijas ar mastītu 
uzlabošanās ganāmpulkā nav iespējama bez 
profilakses; 
tiek izslēgta nepamatota vai neekonomiska 
antibiotiku terapija; 
tiek ieteikts samazināt sistemātisku ārstēšanu ar 
antibiotikām; 
tiek ieteikts samazināt ārstēšanu ar plaša spektra 
antibiotikām; 
tiek ieteikta mazāka svarīgāko antibiotiku lietošana; 
tiek ieteikta biežāka tesmeņa pupu hermētiķu 
lietošana; 
tiek ieteikts neizēdināt pienu, kas satur antibiotikas 
teļiem vai citiem dzīvniekiem.

Turklāt, ir jāapsver spontānas izārstēšanās varbūtība, 
un ārstēšanas spektram jābūt atbilstošam slimību 
izraisošajai infekcijai. ASV pētījumi pierādīja, ka 
antimikrobiālā terapija reti noder mastīta gadījumos, 
kuros šūnu kultūras audzēšanas testi bija negatīvi vai 
ko izraisa E. Coli baktērija. Antibiotiku lietošana šajos 
gadījumos ir jāapsver individuāli.

Saistība starp bakterioloģisko ārstēšanu un klīniskajiem 
rezultātiem ir vāja. Iekaisuma izzušana nav ticams 
rādītājs mastīta izārstēšanai. Somatisko šūnu skaita 
nepārtrauktas samazināšanās novērtējums ceturkšņa 
griezumā, iespējams, ir visticamākais ārstēšanas 
efektivitātes rādītājs.

atsevišķu dzīvnieku un visa ganāmpulka veselības 
stāvoklis, kā arī reģions un ražošanas veids, tāpēc visu 
stratēģiju lietderība izmaksu ziņā atšķiras atkarībā 
no izmantoto resursu parametriem. Ir nepieciešama 
precīza informācija par infekcijas stāvokli, jaunu 
infekciju novēršanu un ārstēšanu, kas iegūta ārstēšanas 
rezultātā, lai dotu pareizus padomus lauksaimniekiem 
par antibiotiku lietošanu savās saimniecībās.

https://www.itavi.asso.fr/content/reseau-professionnel-de-references-sur-les-usages-dantibiotiques-en-elevage-avicole
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2019/santeanimale/s06.pdf
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2019/santeanimale/s06.pdf
https://www2.sngtv.org/article-bulletin/referentiel-dutilisation-de-la-bacteriologie-dans-les-interventions-de-maitrise-des-mammites/


1. Kā veicināt pārmaiņas saimniecībā?1. Kā veicināt pārmaiņas saimniecībā?
Paradumu maiņa ir sarežģīts process, kas prasa 
atbalstu, laiku un sinerģiju starp dažādām iesaistītajām 
pusēm. Informācijas izplatīšana, padomi un individuāli 
ieteikumi nav pietiekami, lai sasniegtu paredzamās 
pārmaiņas attiecībā uz antibiotiku lietošanas 
samazināšanu. Lai mainītos, lauksaimniekiem (kā arī to 
konsultantiem, kolēģiem un arī saražotās produkcijas 
patērētājiem) ir jābūt patiesi pārliecinātiem par ieteikto 
pārmaiņu īstenošanas nepieciešamību un jāapsver, 
vai tās atbilst to vērtībām, mērķiem un iespējām 
saimniecībā.

2. Īstenotās prakse maiņa2. Īstenotās prakse maiņa
Paradumu jeb īstenotās prakses maiņu var iedalīt 
vairākos posmos. Pirmais solis ir izpratnes veidošana, 
t.i., izpratne un atbildības sajūta par pieņemtajiem 
lēmumiem. Izpratne par problemātiskiem aspektiem 
saimniecības īstenotajā praksē paver iespēju iegūt 
vispārējas un specifiskas zināšanas, kas savukārt ļauj 
mainīt attieksmi pret  saimniecībā īstenoto praksi un 
praktiski rīkoties, lai uzlabotu situāciju.

Pārmaiņas ir sarežģīts process, kas prasa laiku, tādēļ 
atbalsts lauksaimniekiem, lai mainītu savus paradumus 
ar mērķi samazināt antibiotiku lietošanu ir ļoti nozīmīgs.

3. Dažādi resursi un rīki3. Dažādi resursi un rīki
Atkarībā no saimnieku esošā zināšanu līmeņa, var 
izmatot dažādas pieejas jaunu zināšanu apguvei. 

Piemēram, sākotnējai izpratnes veidošanai, var izmantot 
interaktīvu tiešsaistes rīku, piemēram RABELait. 

Izmantojot šo rīku, saimnieki iegūst zinātniskas un 
praktiski pielietojamas zināšanas, noskaidroto un izprot 
problēmas, kas saistītas ar ganāmpulka veselību, kā arī 
var salīdzinātu savu viedokli un praksi ar citu dalībnieku 
viedokļiem izmantotajām pieejām.

Lauksaimnieku apmācībaLauksaimnieku apmācība
Kā mēs varam turpināt apmācības un pielāgoties 
jaunumiem, ja pieejamais laiks ir ierobežots un 
apgūstamie jautājumi kļūst arvien sarežģītāki? 
Iespējams, optimāls variants ir, apvienot apmācību 
kursus, kas aptver tradicionālās grupu apmācības 
un tiešsaistes nodarbības ar individuālu konsultanta 
sniegto atbalstu.

Pateicoties interaktīviem un izglītojošiem rīkiem, 
tiešsaistes nodarbības ir kļuvušas par ļoti veiksmīgu 
papildinājumu klātienes nodarbībā. Ieviešot pārmaiņas 
saimniecībā, nodarbības grupās, kurās grupas biedri 
var dalīties pieredzē un atbalstīt viens otru klātienē vai 
tiešsaistē ir labs papildinājums individuālajai zināšanu 
ieguvei un var kalpot par iedrošinājumu praktiskai 
pārmaiņu ieviešanai saimniecībā1234.

Mācīšanās uz lauka vai saimniecībāMācīšanās uz lauka vai saimniecībā
Jo vairāk lauksaimnieks iesaistīsies aktivitātēs, jo 
vieglāk būs mācīties. Mēs mācāmies darbībā. Darbības, 
kas tieši saistītas ar jomu, konkrētas aktivitātes veicina 
zināšanu nodošanu un apgūšanu.

Lauksaimnieku lauka skola: Vaarst - 2007 - Dānijas 
skolas, kas paredzētas kopīgai pieredzes iegūšanai 
bioloģiskās piensaimnieku grupās.

Izmantotie avoti un resursi papildus informācijaiIzmantotie avoti un resursi papildus informācijai
1 Poizat et al_2018_Learnings exploratory implementation of 
innovative training program_IFSA https://www.researchgate.
net/publication/327845718_Learnings_from_an_exploratory_
implementation_of_an_innovative_training-program_to_reduce_
antibiotic_use_in_the_dairy_sector
2 Examples of training for poultry farmers and pig farmers: http://
biosecurite.ifip.asso.fr/
3 Example of farmers courses RedAB: http://idele.fr/no_cache/
recherche/publication/idelesolr/recommends/guide-methodologique-
pour-mettre-en-place-des-parcours-innovants-pour-reduire-les-
antibiotiques-1.html
4   Bukleti tehniķiem un lauksaimniekiem par antibiotiku lietošanas 
labo praksi : https://www.itavi.asso.fr/content/5-plaquettes-
rassemblees-sous-forme-de-livret-pour-sensibiliser-les-equipes-
techniques-et
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MĀCĪŠANĀS UN  MĀCĪŠANĀS UN  
APMĀCĪBU NOZĪMEAPMĀCĪBU NOZĪME

Nobeigumā jāpiebilst, ka lēmuma pieņemšana 
par antibiotiku izrakstīšanu lielā mērā balstās 
uz uzticēšanos lauksaimnieka spriedumam un 
savstarpēju uzticēšanos starp lauksaimnieku un 
veterinārārstu, kā jau minēts, lai arī šāda prakse tiek 
īstenota, tā nav uzskatāma par labo praksi, un uzliek 
papildu atbildību kā saimniekam tā veterinārārstam. 
Ir situācijas un apstākļi, kad šāda veida antibiotiku 
izrakstīšana ir attaisnojama, bet kopumā tā nav 
ieteicama.

https://idele.fr/detail-article/redab-rabelait-un-web-documentaire-pour-former-a-reduire-lusage-des-antibiotiques-en-elevage-bovin-lait
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030207717526
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030207717526
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030207717526
https://www.researchgate.net/publication/327845718_Learnings_from_an_exploratory_implementation_of_a
https://www.researchgate.net/publication/327845718_Learnings_from_an_exploratory_implementation_of_a
https://www.researchgate.net/publication/327845718_Learnings_from_an_exploratory_implementation_of_a
https://www.researchgate.net/publication/327845718_Learnings_from_an_exploratory_implementation_of_a
http://biosecurite.ifip.asso.fr/
http://biosecurite.ifip.asso.fr/
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/guide-methodologique-pour-mettre
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/guide-methodologique-pour-mettre
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/guide-methodologique-pour-mettre
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/guide-methodologique-pour-mettre
https://www.itavi.asso.fr/content/5-plaquettes-rassemblees-sous-forme-de-livret-pour-sensibiliser-les-equipes-techniques-et
https://www.itavi.asso.fr/content/5-plaquettes-rassemblees-sous-forme-de-livret-pour-sensibiliser-les-equipes-techniques-et
https://www.itavi.asso.fr/content/5-plaquettes-rassemblees-sous-forme-de-livret-pour-sensibiliser-les-equipes-techniques-et
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https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/

