DIA MUNDIAL DE LA VETERINÀRIA

Els veterinaris, una peça clau
de la salut pública per fer front
a la resistència als antibiòtics
El proper dissabte 29 d’abril se celebra el Dia Mundial de la
Veterinària per a destacar i promoure les diferents facetes de la
feina que realitzen els veterinaris arreu del món.
Els col·legis veterinaris de Catalunya commemoren el Dia
Mundial de la Veterinària amb un missatge d’alerta per preservar
la salut pública davant la resistència als antibiòtics.
26 d’abril de 2017. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, que aplega
els col·legis oficials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, commemora el Dia
Mundial de la Veterinària amb un missatge d’alerta a la salut pública, davant la
resistència als antibiòtics de persones i animals de companyia. El Dia Mundial
de la Veterinària se celebra el proper 29 d'abril, amb l’objectiu de destacar i
promoure les diferents facetes de la feina que realitzen els veterinaris arreu del
món, i sensibilitzar l'opinió pública sobre la contribució per millorar la sanitat i el
benestar animal, així com la salut pública.
El president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Josep A. Gómez,
convençut de la importància de fer front a la resistència als antibiòtics, recorda
que “una de les majors amenaces actuals contra la salut humana i animal són
les malalties derivades o agreujades per la resistència als antibiòtics, i d’aquí la
necessitat de conscienciar als professionals de la veterinària, però, també, al
conjunt de la societat de l’ús que se’n fa”.
Els riscos de l'ús abusiu dels antibiòtics
La disponibilitat i l'ús de medicaments antimicrobians han transformat la pràctica
de la medicina humana i veterinària. De fet, les infeccions que alguna vegada
han estat letals ara es poden tractar i, al mateix temps, l'ús d'agents
antimicrobians ha millorat tant la salut de la humanitat com la sanitat animal.
D’aquesta manera, els antibiòtics constitueixen un component clau de les
polítiques per millorar el benestar animal, la seguretat alimentària i la innocuïtat
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dels aliments. Tanmateix, alguns procediments veterinaris poden resultar massa
perillosos, a causa dels patògens altament resistents, els quals poden proliferar
als centres i les instal·lacions veterinàries.
Els experts temen que cada vegada estigui més a prop el dia en el que algunes
de les infeccions quotidianes siguin intractables, la qual cosa fa que els
procediments rutinaris esdevinguin cada vegada més arriscats. Preservar
l'eficàcia dels medicaments que salven vides, així com la seva disponibilitat i la
seva eficàcia per a un ús humà i veterinari, és essencial per protegir i vetllar per
la salut pública. No obstant això, l'ús excessiu d'agents antimicrobians en
humans, animals i plantes ha accelerat dràsticament l'aparició de la resistència
als agents antimicrobians.
Actuació conjunta i coordinada des de la
veterinària
El desenvolupament i la disseminació de
resistència als antibiòtics és actualment un
dels principals problemes de la salut, i els
professionals sanitaris són els principals
actors per a la posada en funcionament
d’una estratègia d'ús prudent dels antibiòtics.
La majoria de les persones coneixen als
veterinaris com els "metges dels animals"
per a les nostres mascotes, bestiar, cavalls i
una diversa varietat d'animals, com de zoològic i mascotes exòtiques, aus, rèptils
i petits mamífers. És per això que els serveis veterinaris tenen un paper clau en
la lluita contra la resistència als agents antimicrobians, a través de la seva funció
en la reglamentació i supervisió de l'ús dels agents antimicrobians, en
l'assessorament professional sobre la seva utilització a agricultors i propietaris
d'animals, i en la col·laboració amb el sector de la salut pública.
A Catalunya, la importància de fer front a la resistència als antibiòtics, fa que
treballin conjuntament i de manera coordinada, tant les administracions
públiques, com els col·legis professionals de veterinaris. L’objectiu és fer arribar
les conseqüències d’un ús abusiu o sense control dels antibiòtics en la indústria
ramadera, però, també, en l’atenció clínica veterinària.
Els veterinaris estan involucrats en la salut pública per millorar la salut i el
benestar dels animals, les persones i el medi ambient, tal com demostren
aquests cinc punts d’actuació veterinària a nivell mundial:
•

Investigar els brots de malalties que es poden transmetre dels animals als
éssers humans, anomenades malalties zoonòtiques, com la ràbia, la grip
aviària o l’Ebola.
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•

Fer recerca per desenvolupar vacunes per controlar malalties en animals que
també poden ajudar a prevenir malalties en les persones.

•

Desenvolupar polítiques i promoure lleis per millorar la cura i el benestar dels
animals a tot el món.

•

Tenir cura dels animals que s'utilitzen per a l'alimentació, de manera que la
carn de boví, porc, peix i productes avícoles són segurs i nutritius per a les
persones.

•

Participar activament, col·laborant amb el món educatiu, en l'ús responsable
dels medicaments per a animals, en la vigilància per detectar i diagnosticar
malalties dels animals i les persones, en la protecció del medi ambient.

Una campanya mundial amb incidència local
L'Associació Mundial de Veterinària (WVA) i l'Organització Mundial de Sanitat
Animal (OIE) seleccionen un tema diferent amb motiu del Dia Mundial de la
Veterinària que se celebra cada any l’últim dissabte del mes d’abril. Al mateix
temps, convoquen un certamen per donar a conèixer les millors iniciatives
d’àmbit local relacionades amb el tema escollit.
Amb el lema “Resistència als antimicrobians: de la sensibilització a l’acció”, tots
els esforços de la WVA i l’OIE, en col·laboració amb altres sectors, estan centrats
aquest any en l’impuls d’iniciatives i esdeveniments per combatre la resistència
als agents antimicrobians i sensibilitzar l'opinió pública global sobre aquesta
problemàtica. Els premis del Dia Mundial de la Veterinària 2017 s'anunciaran
durant la Cerimònia d'Inauguració de la 85a Sessió General de l’OIE, que tindrà
lloc a París (França), el proper 21 de maig. Els guardons es lliuraran durant el
Congrés Mundial de la Veterinària que es realitzarà a Incheon (Corea), els dies
26 i 27 d’agost.

Més informació:
Organització Mundial de Sanitat Animal - OIE: http://www.oie.int
Associació Mundial de Veterinària - WVA: http://www.worldvet.org
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya - CCVC: http://veterinaris.cat/
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