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FECAVA Priporočila za odgovorno
uporabo protimikrobnih sredstev

Kdaj naj uporabim protimikrobno 
sredstvo pri pacientu?

Uporabi tabelo pri :

•  podpori pri odločanju

•  izogibanju nepotrebni uporabi  
 protimikrobnih sredstev

Ali obstaja utemeljen sum,
da je zdravstveno stanje
posledica primarne ali
sekundarne bakterijske

infekcije?

Ali bo izbira protimikrobnega
sredstva neposredno

vplivala na izzid zdravljenja?

Bo dobrobit živali
ogrožena, če se s terapijo

odlaša?

NE
Vseeno lahko pride do

izboljšanja zdravstvenega
stanja

NE
Najbrž ne bo razlike

Razmisli o uporabi
antiseptikov ali drugih

agensov na osnovi
najnovejših priporočil

in znanstvene literature

Ob slabi odzivnosti na
zdravljenje vzorči za

determinacijo povzročitelja
in antibiogram

Vzorči za
determinacijo

povzročitelja in
antibiogram

Razmisli o uporabi
antiseptikov ali

drugih agensov, na osnovi 
najnovejših priporočil in

znanstvene literature

Ob indikaciji zamenjaj
zdravljenje glede na

laboratorijske rezultate in  
če je možno, uporabi

protimikrobno
sredstvo z najožjim

spektrom

Izberi protimikrobno
sredstvo na osnovi

laboratorijskih izvidov,
najnovejših priporočil in

znanstvene literature

Ob slabi odzivnosti na
terapijo ponovno

pretehtaj diagnozo in
izbor zdravljenja

Vzorči za
determinacijo

povzročitelja in
antibiogram

Izberi protimikrobno
sredstvo na osnovi

citologije in pričakovanega 
vzroka, najnovejših priporočil 

in znanstvene literature

Pomisli na nebakterijske
vzroke (npr. virusne,

parazitske, ne-infekcijske)

Izberi drugo terapijo
glede na pričakovan

vzrok, najnovejša
priporočila in znanstveno

literaturo

NEDA

DA

DA

Kdaj so sistemska protimikrobna sredstva navadno nepotrebna?

“Preventivna uporaba” pri zdravih živalih
• Rutinska dentalna higiena
• Zdravljenje klinično zdravih živali,ki so bile v stiku z obolelo
• Pred paritvijo /v času dojenja

Kirurgija zdravega / neokuženega tkiva
• Rutinske kastracije in sterilizacije
• Rutinska laparotomija
• Carski rez
• Odstranitev neinficiranih tumorjev
• Čista, kratkotrajna ortopedska kirurgija (< 1,5 h)
• Nevrokirurgija
• Rekonstrukcijska kirurgija, otoplastika, kožni režnji itd
 
 

Tabela je vzorčna in ne zajema vseh možnosti.

Nezapletena stanja znane ali sumljive virusne etiologije
• Akutni kašelj pri psih
• Akutna gastrointestinalna infekcija
• Mačja virusna infekcija zgornjih dihal
• Mačji kalici virus
• FeLV / FIV
• Rinitis

Druga stanja brez vpletenosti patogenih bakterij
• Bolezen spodnjih sečil pri mačkah (FLUTD)
• Juvenilni vaginitis
• Akutni konjuktivitis
• Kronični bronhitis
• IBD
• Hiperplazija prostate ali ciste na prostati
• Analne žleze: vnetje/povečanje brez abscediranja
• Rane z zdravim granulacijskim tkivom

Stanja, ki se dobro odzovejo na antiseptike ali druga topikalna 
sredstva
• Nezahtevne kožne spremembe ali blago vnetje ran in ugrizov
• Površinsko gnojno vnetje kože
• Seboroična vnetja kože
• Otitis eksterna
• Parodontalna bolezen

Druga netežavna stanja z bakterijsko etiologijo
• Ugrizne rane pri mačkah
•	 Salmonella gastroenteritis
•	 Campylobacter	spp gastroenteritis
•	 Clostridium	difficile	gastroenteritis
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