
AldaketakAlbaitaritzako sendagaiei
buruzko Eur   pako lege berria  

Nahitaezkoa da abeltegietan 
jarraipena egitea eta nazioko 
zaintza-sistemak ezartzea
Estatu mailan, Presvetek 
jakinarazpen-eginkizunak 
betetzen ditu
Kontsumoari buruzko datuak 
ezinbestez EMAri jakinaraziko 
zaizkio
 

Antibiotikoen
kontsumoa

Estatu kide horretan mikrobioen 
aurkako zehatzak baimenduta edo 
eskuragarri ez dauden kasuetarako

Albaitaritzako sendagaiak 
erkidegoaren barnean edo kanpoan 
mugi daitezke, antibiotikoetarako 
salbuespenak egon arren

 

 

Hutsune 
terapeutikoagatiko 

agindua edo 
aginduaren 

turrusta malgutzea 

Urtarrilaren 28an albaitaritzako sendagaiak erabiltzeari buruzko 2019/6 (EB) Erregelamendua indarrean 
jarri zen. Helburua da medikamentuen erabilera zuhurra eta arduratsua sustatzea eta profesionalei 

animalien osasuna eta ongizatea, bai eta osasun publikoa ere bermatzen laguntzea. 

3 .3 .

4 .4 .

+

Baina, zer berri dakartza? 

Funtsezko zenbait antibiotikoren 
erabilera debekatu edo 
mugatuko da.
Sendagai hauen Europako 
zerrenda egongo da
Hazkuntza sustatu eta etekina 
gehitzeko xedez mikrobioen 
aurkakoak erabiltzeko debekua
        indartuko da

Albaitaritzako 
aginduak1 .1 .

105. art.

Albaitaritzako profesional  batek baino ez

EB osoan baliozkoak izango dira Europako 

Agindutako kopurua tratamendura 

Ohiko erabilera profilaktikoa edo 

 ditu emango, azterketa klinikoa egin ondoren 
(salbuespenak izan ezik)

errezetaren formatupean.

mugatuko da

                     metafilaktikoa mugatzen da.

2 .2 .  Antimikrobioen 
aurkako

erresistentziak
(RAM)

36 eta 107 art.
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Erabilerraza agintarientzat, 

Farmakozaintzari buruzko datuak 
aditzera emateko eta gertaera 
kaltegarriei buruzko susmoak 
erregistratzeko

    erakunde ofizialentzat, 
    merkaturatzeko baimenak dituzten 
   titularrentzat, bai eta, oro har,    
    jendearentzat ere

EBren 
datu-base 
nagusia

5 .5 .55,56, 74 art. 

6 .6 .
105,109 art.

 

Sendagai- 
pentsuak 

Ezingo dira prebentziorako erabili 
  eta erabilera metafilaktikoa bakarrik
     salbuespenezko kasuetan 
                          egingo da

 

Albaitariak balioz 
     preskribatu beharko ditu bi 
asterako, eta mikrobioen 
aurkako substantzia bakarra 
izango dute

Albaitariaren agindurik behar ez 

Agindua behar duten albaitaritzako 
sendagaiak ezingo dira prentsan
argitaratu, bitartekoak espezializatuak 
ez badira

Webguneak agintaritza eskudunak 
kontrolatuko ditu, eta EBko logotipo 
komunaren bidez ziurtatuko dira

duten sendagaietarako bakarrik 
baimenduko da

Online
salmenta 7 .7 .

104,120 art. 

Animalia-jatorriko 
produktuak eta 

animaliak inportatzea8 .8 .
118 art. 

Hirugarren herrialdeek hazkuntza 
sustatzeko mikrobioen aurkakoak eta 
gizakiarentzako antibiotikoak erabiltzeko 
debekuen gaineko eskakizun berak beteko 
dituzte
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