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Lääkkeiden varalle luovutuksen ehdot nautatiloille
-

lääkeluovutuksen edellytykset on kytketty terveydenhuoltoon

Uusi laki ja uudet asetukset eläinten lääkinnästä tuli voimaan 1.12.2014. Muuttuneen
lainsäädännön löydät Eviran sivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/laakitseminen/lainsaadanto/
Uusi asetus antaa mahdollisuuden luovuttaa lääkkeitä varalle tavanomaisesti esiintyvien ja helposti
tunnistettavissa olevien sairastapauksien hoitoon Nasevaan kuuluville tiloille. Varalle luovutuksen
edellytykset on kytketty terveydenhuoltoon.
Varalle luovutuksen ehdot on tähän kuvattu lyhyesti ja eläinlääkärin toimintatapaohjeistus on
kirjattu kursiivilla:
1. Tilan on kuuluttava Nasevaan eli tilalla on oltava terveydenhuoltosopimus
2. Sopimukseen on päivitettävä karjan koon mukainen käyntitiheys
Uuden lainsäädännön mukaiset eläinlääkärin käyntitiheydet ovat seuraavat:
Nautojen pitopaikat:
a) lypsykarjan pitopaikassa
 neljä kertaa vuodessa, kun lypsylehmien määrä on alle 60
 joka toinen kuukausi, kun lypsylehmien määrä on 60–120
 kerran kuukaudessa, kun lypsylehmien määrä on 121–300
 kerran kahdessa viikossa, kun lypsylehmien määrä on yli 300
b) emolehmien pitopaikassa
 kaksi kertaa vuodessa, kun emolehmien määrä on alle 100
 kolme kertaa vuodessa, kun emolehmien määrä on 100–200
 neljä kertaa vuodessa, kun emolehmien määrä on yli 200
c) vasikkakasvattamoissa
 kertatäyttöisessä vähintään kerran kasvatuserää kohden
 osastoittain kertatäyttöisessä kuusi kertaa vuodessa, jos vasikoiden määrä on alle 1000
 osastoittain kertatäyttöisessä 12 kertaa vuodessa, jos vasikoiden määrä on vähintään 1000
d) nautakasvattamoissa, joissa on yli kuuden kuukauden ikäisiä nautoja
 kaksi kertaa vuodessa, kun eläimiä on alle 500
 neljä kertaa vuodessa, kun eläimiä on 500–1000
 kuusi kertaa vuodessa, kun eläimiä on yli 1000
e) muissa nautojen pitopaikoissa, joissa on eri-ikäisiä nautoja (hiehohotellit,
lihanautakasvattamot)
– kaksi kertaa vuodessa, kun eläimiä on alle 250
– neljä kertaa vuodessa, kun eläimiä on 250–500
– kuusi kertaa vuodessa, kun eläimiä on yli 500
Eläinlääkärin on lisättävä terveydenhuoltokäyntien tiheyttä, jos lääkkeiden käyttötarve tai eläinten
sairastavuus lisääntyy. Mikäli lääkkeitä ei luovuteta varalle, käyntitiheys on vähintään 1/vuosi,

M.bovis-vastustusohjelman A-tasolla kuitenkin vähintään kaksi käyntiä vuodessa noin puolen
vuoden välein.
Kun käyt tiloilla ensimmäistä kertaa 1.12.2014 jälkeen, tee tarvittaessa uusi
terveydenhuoltosopimus. Sopimuslomakkeita voi tulostaa Nasevan sivuilta ennen kirjautumista
kohdasta Lomakkeet (Terveydenhuoltosopimus 2007). Omilla tunnuksillasi kirjauduttuasi voit
tulostaa valitsemasi tilan tiedoilla täytetyn, voimassa olevan sopimuksen kohdasta
Terveydenhuoltosopimus. Tulosta lomakkeita 3 kpl (Naseva, tuottaja ja eläinlääkäri), muuta
tarvittavat tiedot ja ota lomakkeeseen tuottajan allekirjoitus, allekirjoita itse ja lähetä Nasevaan.
3. Terveydenhuoltokäynnin sisältöön määritellyt vaatimukset; käyntidokumentit Nasevassa
Terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin on terveydenhuoltokäynnillä vähintään tarkastettava
edellisellä käynnillä varalle luovutettujen lääkkeiden käyttö, eläinten terveydentila, eläinten
poistojen ja sairastavuuden syyt, sekä lihantuotantoon suuntautuneilla tiloilla lihantarkastusraportti
ja muut lääkkeiden käyttötarpeen arviointiin liittyvät raportit ja tutkimustulokset. Eläinlääkärin on
tallennettava raportti terveydenhuoltokäynnistä terveydenhuollon seurantajärjestelmään.
Nasevan teknisen uudistamisen yhteydessä (vuoden 2015 aikana) tullaan laatimaan erillinen,
lääkeluovutukseen liittyvä suppeampi terveydenhuoltokäynti -lomake. Toistaiseksi käynnillä
tehtävät havainnot tallennetaan nykyiselle Naseva terveydenhuoltokäynti- ja
suunnitelmalomakkeelle kohtaan:
Suunnitelmallinen lääkitys on toteutunut
lääkityssuunnitelmaa
Lisätietoihin kirjataan havaitut poikkeukset. Lomakkeen voi jättää täyttämättä muilta kuin
lainsäädännön edellyttämiltä osin. Lisätiedoksi voi mainita esim. ”Lääkeluovutukseen liittyvä
terveydenhuoltokäynti”.
4. Nasevaan tulee tallentaa liitetiedostona laajempi terveydenhuoltosuunnitelma ja/tai Hoitoja lääkityssuunnitelma tilalla esiintyvien yleisimpien sairauksien varalle
Suunnitelmaan on kirjattava ns. lääkitsemissuunnitelma: lääkkeiden käytön ohjeistus;
käyttötarkoitus, annostus, kuurin pituus, varoaika, vasikoiden nupoutuskäytännöt, sairastuvuuden
syyt ja toimenpiteet sairastavuuden vähentämiseksi, tautisuojaustoimet jne.
Rastita seuraava kohta Naseva-lomakkeelta:
Tilalle laadittiin lisäksi seuraavat suunnitelmat, jotka eläinlääkäri tallentaa Nasevaan:
- ja lääkityssuunnitelma tilalla esiintyvien yleisimpien sairauksien varalle
Tallenna nämä liitetiedostona
5. Tilan on pidettävä lääkekirjanpito Nasevassa
Eläinlääkärin on terveydenhuoltokäynnillä tarkistettava Nasevasta, että lääkekirjanpitovaatimus
täyttyy ja seurattava varalle luovutettujen lääkkeiden käyttöä.
6. Mikrobilääkkeiden luovutuksen ehtona näytteenotto ja herkkyysmääritykset
Näytteitä on otettava säännöllisesti diagnoosin varmistamiseksi ja herkkyysmääritystä varten,
mikäli mikrobilääkkeitä joudutaan käyttämään toistuvasti esiintyvien sairastapausten hoitoon.
Mm. utaretulehdusmääritykset löytyvät Nasevasta, mikäli tutkimus on tehty Valion laboratoriossa.
Muista kirjata laboratoriolähetteeseen: tiedoksi Nasevaan.
Eläinlääkäri päättää lääkkeiden luovuttamisesta ja vastaa tilan lääkkeiden käytöstä (MMM asetus
lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta, liite 3. luku 1. kohta 1.). Eläinlääkärin on tarkistettava, että
lääkkeiden luovutuksen ehdot täyttyvät. Eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle, jos katsoo
tilanteen sellaiseksi, että edellytyksiä lääkkeiden varalle luovutukseen ei ole.

