
FECAVA Advice to Companion Animal Owners on Responsible 

Use of Antibiotics and Infection Control

Inappropriate use of antibiotics (antimicrobials) could harm your pet, you and your family and is a threat to global health. 

Everyone needs to use antibiotics in a responsible manner, including you as an animal owner.

ANTIBIOTICS ARE IMPORTANT

Many infections cannot be managed without antibiotics, 

however resistance towards these is a growing public 

health issue. Owners and veterinarians need to work 

together to solve this.

ARE ANTIBIOTICS REALLY NECESSARY?

Not all infections are caused by organisms sensitive to 

antibiotics, e.g.many are viral and do not respond to 

antibiotics. Also, not all bacterial infections require 

antibiotic therapy.

Many wound and skin infections can be resolved by 

local wound care and topical antibacterial washes. Ask 

your veterinarian to learn more about this.

DIAGNOSTICS ARE IMPORTANT

To investigate if a bacterial infection is the cause of your 

animal’s illness, the veterinarian might need to collect 

samples to look for signs of infection or to identify the 

specific pathogen involved through bacterial culture. Sup-

porting This helps the veterinarian identify the best form 

of therapy and increase the chance of your animal’s re-

covery without unnecessary risks (e.g. treatment failure).

DON’T EXPECT ANTIBIOTICS

Do not demand antibiotics if your veterinarian does not 

prescribe them; in most cases it is not appropriate to use 

antibiotics in a precautionary manner. Unless your animal 

is seriously ill and is admitted to an animal hospital for 

care, always ask your veterinarian if the prescribed 

antibiotics are really necessary, or if something else 

could be tried first.

ALWAYS FOLLOW YOUR VETERINARIAN’S 

ADVICE

Give the antibiotics as instructed. Contact your 

veterinarian if the treatment is not effective within the 

recommended period.

Do not change dosage or stop therapy in advance 

without consulting your veterinarian and keep your 

follow up appointments.

Do not share antibiotics with other animals or animal 

owners.

Never use left over medicines.

Do not take animal medicines yourself.

HANDLE YOUR ANIMAL IN A CLEAN WAY

Always use gloves and disinfect your hands before and 

after attending to wounds or cleaning ears of animals.

KNOW WHAT TO EXPECT

If your veterinarian is aware of the correct protocols for 

hygiene and infection control, he/she will wear a 

shortsleeved shirt or coat to enable proper disinfection of 

hands between patients. This applies to all health care 

professionals.

• No rings, wristwatches or jewellery should be worn.
• Hands should be clean and disinfected before handling
  your animal.

• Gloves should be worn when handling infected tissue or
  wounds.

This poster has been made by the Federation of European Companion 

Animal Veterinary Associations (FECAVA) in collaboration with the 

Bella Moss Foundation.
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FECAVA Naminių gyvūnų savininkams dėl atsakingo 
antibiotikų vartojimo ir infekcijų kontrolės

Visi turi atsakingai vartoti antibiotikus, įskaitant jus kaip gyvūno savininką.

ANTIBIOTIKAI YRA SVARBU

AR ANTIBIOTIKAI TIKRAI REIKALINGI?

••

•

Ne visas infekcijas sukelia organizmai, jautrūs antibiotikams,

Daugelį žaizdų ir odos infekcijų galima pašalinti naudojant vie-
žaizdų priežiūrą ir vietinius antibakterinius plovimus. Paprašy-
kite veterinarijos gydytojo sužinoti daugiau apie tai. 

pvz., daugelis susirgimų yra virusiniai ir nereaguoja į antibioti-
kus. Be to, ne visoms bakterinėms infekcijoms reikia antibioti-
kų terapijos. 

DIAGNOSTIKA YRA SVARBU

togeną, susijusį su bakterijų kultūra. Tai padeda veterinarui nu-
tų galima ieškoti infekcijos požymių arba nustatyti specifinį pa-

Netinkamas antibiotikų (antimikrobinių medžiagų) vartojimas gali pakenkti jūsų augintiniui, jums ir jūsų šeimai ir kelti grėsmę visuomeninei sveikatai.

žastį, veterinarijos gydytojui gali tekti paimti mėginius, kad bū-
Norint ištirti, ar bakterinė infekcija yra jūsų gyvūno ligos prie- 

statyti geriausia terapijos forma ir padidina jūsų gyvūno pasvei-
kimo tikimybę be nereikalingos rizikos (pvz., Gydymo nesėkmės)

NESITIKĖKITE ANTIBIOTIKŲ

PATARIMO
VISUOMET SEKITE VETERINARO 

skirti antibiotikus, prieš tai pabandant alternatyvų gydymo būdą. 
ninę, visuomet klauskite veterinarijos gydytojo, ar iš tikrųjų reikia
jūsų gyvūnas nėra sunkiai sergantis ar paguldytas į gyvūnų ligo-
atvejų netinkama vartoti antibiotikus kaip būdą apsisaugoti. Jei 
Nereikalaukite antibiotikų, jei veterinaras jų neskiria; daugeliu

Daugybė infekcijų negali būti suvaldytos be antibiotikų, ta-
čiau atsparumas joms yra vis didesnė visuomenės sveika- 
tos problema.  Savininkai ir veterinarai turi dirbti kartu, kad
išspręstų šią problemą.

Skirkite antibiotikus, kaip nurodyta. Kreipkitės į veterinarijos

laikotarpį.
gydytoją, jei gydymas yra neefektyvus per rekomeduojamą

Nekeiskite dozės ir nenutraukite gydymo iš anksto nepasitarę
su veterinaru, taip pat - laikykitės patikros apsilankymų.

• Negalima dalintis antibiotikais su kitais gyvūnais ir jų savinink-
ais.

• Niekada nenaudokite likusių vaistų.
Nevartokite vaistų gyvūnams.•

RŪPINKITĖS AUGINTINIU TVARKINGAI

Visada naudokite pirštines ir dezinfekuokite rankas prieš ir po
žaizdų ir ausų valymo. 

Jei jūsų veterinarijos gydytojas žino apie teisingus higienos ir
infekcijos kontrolės protokolus, jis/ji vilki marškinėlius ar paltą
trumpomis rankovėmis, kad būtų galima dezinfekuoti rankas
tarp pacientų. Tai taikoma visiems sveikatos priežiūros specia-
listams.
• Negalima dėvėti žiedų, laikrodžių ar papuošalų.
• Prieš pradedant dirbti, rankos turi būti švarios ir dezinfekuotos.
• Dirbant su užkrėstu audiniu ar žaizdomis, reikia muvėti pirštines.

ŽINOKITE, KO TIKĖTIS

Netinkamas antibiotikų (antimikrobinių medžiagų) vartojimas gali pakenkti jūsų augintiniui, Jums ir Jūsų šeimai ir kelti grėsmę visuomeninei sveikatai.

Daugelį žaizdų ir odos infekcijų galima pašalinti naudojant vien

Ne visas infekcijas sukelia organizmai, jautrūs antibiotikams,

Visi turi atsakingai vartoti antibiotikus, įskaitant Jus kaip gyvūno savininką.

išspręstų šią problemą.

Norint ištirti, ar bakterinė infekcija yra Jūsų gyvūno ligos priežastis 

statyti geriausią terapijos formą ir padidina Jūsų gyvūno pasvei-
kimo tikimybę be nereikalingos rizikos (pvz., gydymo nesėkmės).

Jūsų gyvūnas nėra sunkiai sergantis ar paguldytas į gyvūnų ligo-

Naudokite antibiotikus, kaip nurodyta. Kreipkitės į veterinarijos

laikotarpį.
gydytoją, jei gydymas yra neefektyvus per rekomenduojamą

Negalima dalintis antibiotikais su kitais gyvūnais ir Jų savininkais

Patys nevartokite vaistų, skirtų gyvūnams.

Jei Jūsų veterinarijos gydytojas žino apie teisingus higienos ir
infekcijos kontrolės protokolus, jis/ji vilki marškinėlius ar aprangą
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Atsakingas už vertima Doc. Jakov Šengaut

FECAVA WORKING GROUP ON HYGIENE AND THE USE OF ANTIMICROBIALS IN VETERINARY PRACTICE © OCTOBER 2018




