
KHÁNG SINH LÀ 
VÔ CÙNG QUAN TRỌNG 
được sử dụng để kiểm soát và 
điều trị nhiễm khuẩn cho cả 
người và động vật.

NHƯNG TÁC DỤNG CỦA 
THUỐC KHÁNG SINH 
ĐANG NGÀY CÀNG GIẢM.

Chúng tôi cần bạn sử dụng 
kháng sinh thận trọng 

  Giải quyết vấn đề kháng thuốc là mục tiêu ưu tiên của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE). 
Thông qua các tiêu chuẩn quốc tế, OIE vận động tất cả những người làm việc trong lĩnh vực 
thú y, bao gồm cơ sở sản xuất thuốc thú y sử dụng kháng sinh thận trọng và có trách nhiệm. 
Điều này đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe của 
con người và vật nuôi.                                                                                             

  Nguy cơ các tác nhân gây bệnh có khả năng chống lại kháng sinh ngày càng gia tăng khi 
chúng ta sử dụng kháng sinh không đúng cách. Khi vi khuẩn có khả năng kháng thuốc, thuốc 
kháng sinh sẽ mất đi tác dụng và không thể điều trị bệnh. Hiện tượng này được gọi là kháng 
kháng sinh (hay gọi là kháng thuốc).  

  Các ngành y tế , chăn nuôi và trồng trọt cần chia sẻ trách nhiệm để ngăn ngừa và giảm thiểu 
nguy cơ kháng thuốc của tác nhân gây bệnh. Tiếp tục duy trì hiệu lực của các nhóm kháng 
sinh hiện tại và phát triển loại kháng sinh mới là cần thiết để đảm bảo công tác chăm sóc sức 
khỏe cho con người và vật nuôi. 

 Sử dụng thận trọng và có trách nhiệm những loại kháng sinh quý giá theo tiêu chuẩn 
  quốc tế  của Tổ chức Thú y thế giới sẽ giúp duy trì hiệu lực của kháng sinh. 
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   Chúng ta hãy cùng nhau đảm bảo thuốc kháng sinh được 
sử dụng cho vật nuôi thận trọng và có trách nhiệm để 
duy trì trữ lượng nhóm kháng sinh còn hiệu lực .
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MỖI CHÚNG TA ĐỀU CÓ TRÁCH NHIỆM ,V À BẠN, 
CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC 
THÚ Y , HÃY HÀNH ĐỘNG

@ Để biết thêm thông tin chi tiết về các tiểu chuẩn quốc tế 
OIE AMR, hãy vào trang: www.oie.int/amrstandards

Cơ sở sản xuất 
thuốc thú y



CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y :   
Người gác cổng
 

Cơ sở sản xuất thuốc thú y cần làm gì để bảo 
vệ vật nuôi trước nguy cơ kháng thuốc: 
1 Đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và 

chất lượng của thuốc kháng sinh 
và tuân thủ thực hành tốt sản xuất 
thuốc.  

6 Tham gia đào tạo về sử dụng 
thuốc kháng sinh thận trọng và 
có trách nhiệm.

7 Góp phần nghiên cứu để hỗ trợ 
cuộc chiến chống lại kháng thuốc, 
ưu tiên và tập trung phát triển 
các giải pháp thay thế cho thuốc 
kháng sinh, ví dụ như vắc xin và 
các xét nghiệm phân tích nhanh 
với chi phí hợp lý.

3 Chỉ sử dụng hệ thống phân phối 
thuốc được phép hoạt động chính 
thức để quảng bá và xuất bán sản 
phẩm thuốc thú y có chứa hoạt chất 
kháng sinh.

4 Hợp tác với các cơ quan chức năng 
và chia sẻ thông tin chi tiết về số 
lượng thuốc kháng sinh bán để hỗ 
trợ giám sát việc sử dụng thuốc kháng 
sinh và kháng thuốc kháng sinh. 

5 Nêu rõ nguy cơ kháng thuốc 
kháng sinh và sự cần thiết phải sử 
dụng kháng sinh thận trọng và có 
trách nhiệm mỗi khi cung cấp hay 
cung ứng thuốc. 

2 Có giấy phép lưu hành sản phẩm 
và tuân thủ quy định về quảng cáo 
sản phẩm không quảng cáo trực 
tiếp các sản phẩm thuốc thú y có 
chứa hoạt chất kháng sinh đến các 
nhà chăn nuôi sản xuất động vật 
làm thực phẩm. 
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  Các Cơ sở sản xuất thuốc thú y có vai trò nghiên cứu và sản xuất thuốc kháng sinh an toàn và hiệu 
quả. Cơ sở sản xuất thuốc thú y tham gia cuộc chiến chống lại kháng thuốc bằng cách sản xuất 
thuốc chất lượng tốt, đảm bảo thuốc được sử dụng đúng cách, thận trọng và có trách nhiệm.

  Sự dẫn dắt và ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất thuốc thú y đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến 
này. Hãy chứng tỏ tính chuyên nghiệp và cam kết mà bạn có thể đem tới cho ngành dược.
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