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PYSYVÄ MIKROBILÄÄKETYÖRYHMÄ

Aika
Paikka
Aika

3.4.2019
Ruokavirasto
Jommu C411, lync-yhteys
12.00-14.00

Osallistujat
Viikki
Katariina Thomson puheenjohtaja; YES pieneläinsairaala
Nina Kaario, MMM
Katariina Kivilahti-Mäntylä, Fimea
Kati Niinistö, SEP hevosjaosto
Anna Mykkänen, YES hevossairaala
Annamari Heikinheimo, HYELTDK
Thomas Grönthal, SELL
Katriina Siikarla, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Maija Penttilä, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Mari Friman, YES, Saaren klinikka
Henriette Helin-Soilevaara sihteeri, Ruokavirasto
Liisa Kaartinen, Ruokavirasto
Miia Kontturi, Ruokavirasto
Etäyhteys

Olli Ruoho, ETT ry
Irina Karvinen, Tuotantoeläinlääkäriyhdistys

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.14
2. Esityslistan hyväksyminen
Ei muutoksia.
3. ELKE-järjestelmän eteneminen
EU:n eläinlääkeasetus velvoittaa jäsenmaita keräämään mikrobilääkkeiden käyttötietoa
eläinlajeittain. Velvoite astuu voimaan porrastetusti ja ensimmäisen vaiheen tietojen
kerääminen tulee aloittaa vuonna. 2024. Euroopan lääkevirastossa on perustettu
asiantuntijatyöryhmä, jossa luodaan kriteeristöjä tiedonkeruulle ja raportoinnille. Tavoitteena
on saada kriteerit valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Suomella ei ole työryhmässä
edustajaa.
Yhteistyö SIKAVAn ja NASEVAn kanssa on tärkeää, sillä näihin järjestelmiin kerätään tilatason
lääkkeiden käyttötietoa.
Keskustelua Suomen järjestelmästä jatketaan alatyöryhmissä. Pohdittavia asioita ovat mm.
millaista tietoa tarvitaan hallitun mikrobilääkekäytön edistämiseksi.
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4. Kapula
Kapula on Ruokaviraston ekstranetin (Pikantti) työtila, joka on rajattu vain eläinlääkäreille.
Eläinlääkäreille lähetetään automaattisesti työtilan tunnukset sähköpostiin huhtikuun lopussa.
Tämän vuoksi eläinlääkäreiden tulisi päivittää sähköpostiosoitteensa eläinlääkärirekisteriin.
Kapulan aloittaessa Saparo-uutiskirje jäänee vähitellen pois.
Kapulaa voi hyödyntää myös työryhmän työssä – sivuille voidaan laittaa esimerkiksi
hoitosuosituksia tai koulutusmateriaaleja.
5. Työryhmän toimintasuunnitelman toteuttaminen
Käytiin läpi työryhmän toimintasuunnitelman toteuttamista.
6. Kuulumisia kentältä
Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä mikrobilääkkeiden tehosta koirien ripulin
hoidosta tarvittaisiin lisää. Tällä hetkellä on olemassa jotain näyttöä siitä, ettei käytetyllä
mikrobilääkkeellä ole väliä. Ruotsalaiset eivät käytä mikrobilääkkeitä, vaan antavat tukihoitoa.
Pohdintaa jatketaan pieneläinryhmässä.
Eläinlääkärien suljetussa Facebook-ryhmässä oli julkaisu kollegalta, joka haluaisi käyttää
vähemmän antibiootteja. Vastataan työryhmän nimissä keskusteluun ja kysytään, onko tarvetta
tehdä omistajalle tarkoitettu esite tai juliste. Sihteeri tekee ehdotuksen ja jäsenet kommentoivat
nopealla aikataululla. Puheenjohtaja tai sihteeri laittaa kommentin Facebook-ryhmään.
7. Ajankohtaisia kuulumisia työryhmän jäseniltä
- Ehdotettu EU-JAMRAI yhteistyötä koskien FINRES-vet:n eläinpatogeenien
seurantaa. Ruokavirastossa patogeenien seurannasta kannattaa olla yhteydessä
Tarja Pohjanvirtaan.
- Hevossairaalassa alkoi MRSA-epidemia joulukuussa ja se jatkuu edelleen.
Epidemiasta on tulossa uusi tiedote.
- YES:n uusi sairaalajohtaja aloitti huhtikuun alussa.
- Pieneläinsairaalassa todettu kliinisiä Salmonella-tapauksia kahdella kissalla ja
yhdellä koiralla. Molemmat kissat ulkoilevia kissoja, jotka pyydystävät lintuja ja
niistä eristetyn Salmonellan faagityyppi on pikkulinnuilla esiintyvä.
8. Muut asiat
Työryhmän verkkosivujen sisältöön kaivataan jäseniltä ehdotuksia. Sisällöstä voi keskustella
alatyöryhmissä.
9. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokouksesta sopiminen
Sovittiin, että vuosikokous pidetään jatkossa alkuvuonna ennen hiihtolomia. Seuraava
vuosikokous pidetään 2020 viikolla 7. Kokouksen alkamisaika mieluiten klo 8.00 tai klo 14.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00

