Antibiotika; resistens, forbrug og handleplan.

( d. 24.11.2018 )

Jeg deltog i DANMAP-seminar d. 15. november 2018 på DTU i Lyngby.
Det var desværre et gennemgående tema, at problemerne med antibiotikaresistens bliver større og større. Et tal, der blev nævnt var, at ca 33.000
europæere dør om året, som følge af antibiotika-resistens !
Et andet emne der blev berørt flere gange var, at pelsdyr-erhvervet som den
eneste sektor ikke reducerer forbruget af antibiotika, men derimod
forøger det.

Man kan sikkert komme med en del gode forklaringer på det faktum, at der er
blevet brugt alt for meget antibiotika i den danske minkproduktion. Men den korte
version er jo nok, at det ofte er en lettere løsning, at man lige behandler for en
sikkerheds skyld og at en del minkavlere forventer at have en dyrlæge, der
accepterer og ordinerer antibiotika, mere efter hvad avleren ønsker, end hvad der
er et egentligt behov for !
Når dette er konstateret, så har Pelsdyravlerforeningen / KopenhagenFur igangsat
en handleplan, der som der skrives i det nyeste Pelsdyrblad (nov.2018 ): SKAL
STOPPE DEN KRAFTIGE STIGNING I ANTIBIOTIKAFORBRUGET, NU.
Nu måles antibiotikaforbrug jo på mange forskellige måder og med en forventning
om en reduktion af antallet af avlstæver på 20 % fra 2018 til 2019, vil dette jo i
sig selv give en forventning om en reduktion i forbruget i kilogram aktiv-stof.
Men det er jo ikke nok ! Bøtten SKAL vendes og en forventning om at en
dyrlæges kvalitet IKKE skal måles i hans eller hendes rundhåndethed på
recept-niveau SKAL ændres !
Og det er altså ikke kun den kraftige stigning, der skal stoppes, selve
forbruget skal reduceres pr. årstæve eller pr. skind alt efter hvordan man
nu forsøger at finde en sammenlignelig parameter.
Det her handler ikke om hvordan man kan få antibiotikaforbruget til at se
bedre ud. Det handler om gennemsigtighed og troværdighed.
Et af indlæggene på DANMAP-seminaret handlede om OUA-grise, altså grise
Opdrættet Uden brug af Antibiotika. Ja, det lyder fint, som jeg gjorde
indlægsholderen fra SEGES, opmærksom på, men det er jo igen forbruger-bluff.
Man holder grisene ligesom man plejer og sørger via et ” certificeringsprogram” at
dokumentere hvilke af grisene, der ikke har været behandlet. Dem kalder man så
OUA-grise og de forsøges så solgt til forbrugerne til en merpris.
Indlægsholderen forklarede at netop denne produktion af OUA-grise viste at det fx
krævede et bedre management, at opdrætte grise med et lavere
antibiotikaforbrug. Ligesom det krævede et højere hygiejne niveau og et foder af
højere kvalitet.
Og det kommer vel ikke bag på nogen, at et højt antibiotikaforbrug kan være et
forsøg på at kompensere for et dårlige management fx i form af færre
medarbejdere til pasningen og/eller ringere kompetencer hos disse medarbejdere.
Ligesom foderkvalitet og pris uhjælpeligt hænger sammen.
Det er nok derfor man allerede og specifikt i bekendtgørelsen om beskyttelse af
pelsdyr fra 2006 har indført §13. Rutinemæssig eller systematisk brug af
medicin for at kompensere for dårlig hygiejne eller pasningsforhold er
ikke tilladt.
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