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Tiesithän, ettei eläinlääkäri voi luovuttaa kaikkia lääkkeitä
Suomessa eläinlääkärillä on varsin laaja oikeus luovuttaa lääkkeitä eläimen omistajalle tai haltijalle. Aivan
kaikki ei kuitenkaan ole sallittua, vaan eläinlääkärin oikeutta luovuttaa lääkkeitä on rajoitettu
lainsäädännöllä. Jotkin lääkkeet on rajattu vain eläinlääkärin käytettäväksi, joitakin eläinlääkäri voi
luovuttaa eläimen pitäjälle sen jälkeen, kun eläinlääkäri on itse tutkinut eläimet. Sikava-tiloille, joille on
tehty sopimus lääkkeiden luovuttamisesta varalle, eläinlääkäri voi luovuttaa lääkkeitä myös tulevia, tilalla
todettuja tapauksia varten.
Rajoituksille monia syitä
Rajoituksia lääkkeiden käyttöön ja luovuttamiseen on lainsäädännössä tehty eri syistä. Osa näistä
rajoituksista tulee suoraan EU:n lainsäädännöstä. EU säätelee esimerkiksi sukupuolihormonien käyttöä
eläinten lääkinnässä. Taustalla on laittoman kasvunedistämisen estäminen ja toisaalta
kuluttajaturvallisuuden varmistaminen. Esimerkiksi suun kautta annettavia gestageenisiä lääkkeitä sikojen
kiimojen synkronointiin eläinlääkäri saa luovuttaa vain sellaisille eläimille, jotka eläinlääkäri on itse tutkinut.
Kansallisesti säädellään esimerkiksi mikrobilääkkeiden käyttöä ja luovutusta eläimen omistajalle. Tällä
varmistetaan sitä, että reservilääkkeitä ei käytetä turhaan ja resistenssikehitystä saadaan hidastettua.
Joidenkin lääkkeiden käyttö edellyttää eläinlääkärin ammattitaitoa tai eläimen seuraamista lääkityksen
vasteen arvioimiseksi, eikä niitä sen vuoksi saa luovuttaa eläimen omistajalle. Tästä esimerkkinä ovat
nukutus- ja rauhoituslääkkeet. Lääkkeen luovuttamista voi olla rajoitettu myös käyttäjäturvallisuusriskien
vuoksi. Myös lääkkeen antotapa rajoittaa lääkkeiden luovuttamista. Injektiovalmisteista eläinlääkäri saa
luovuttaa vain lihaksensisäisesti tai nahan alle annettavia lääkkeitä.
Varalle luovuttamisessa tarkat ehdot
Kansalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan kuuluvalle Sikava-tilalle voidaan lääkkeitä luovuttaa myös tulevien
tarpeiden varalle. Varalle luovutuksesta on tehtävä sopimus eläinlääkärin kanssa.
Terveydenhuoltosopimukseen kirjataan lainsäädännön määräämä, tilatyypistä ja eläinmäärästä riippuva
käyntitiheys. Terveydenhuoltokäynnit tulee jatkossa tehdä suunnitelman mukaisesti ja dokumentoida
Sikavaan. On omistajan vastuulla kutsua eläinlääkäri tekemään terveydenhuoltokäyntiä. Jos käyntejä ei ole
tehty vaaditulla tiheydellä, eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle.
Sopimus varalle luovutuksesta ei anna eläinlääkärille mahdollisuutta luovuttaa mitä tahansa lääkkeitä.
Joidenkin lääkkeiden luovutus varalle on erikseen kielletty. Esimerkiksi äkillisissä sairastapauksissa on aina
oltava yhteydessä eläinlääkäriin. Varalle luovutettuja lääkkeitä saa pitopaikassa lääkkeitä käyttää vain
sellaisiin oireisiin, jotka on kuvattu lääkityssuunnitelmassa. Suunnitelmaan liittyvä lääkitysohje kannattaa
käydä eläinlääkärin kanssa huolellisesti lävitse ja varmistaa, että se on riittävän selkeä ja yksityiskohtainen.
Myös lomittajan on pystyttävä lääkitsemään eläimet ohjeen perusteella. Hyvä paikka ohjeelle on
lääkekaapin ovi.
Muista kirjata kaikki eläinten lääkitykset Sikavaan. Sähköinen lääkekirjanpito on yksi varalle luovuttamisen
edellytyksistä.
Usein kysyttyä lääkkeiden varalle luovutuksesta Ruokaviraston kotisivuilla
MMM asetus lääkkeitten käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 17/14
Lisätietoja: Ylitarkastaja Liisa Kaartinen liisa.kaartinen@ruokavirasto.fi

