
THUỐC KHÁNG SINH LÀ 
NHỮNG LOẠI THUỐC CẦN THIẾT
trong kiểm soát và điều trị nhiễm 
khuẩn cho người và động vật.

NHƯNG TÁC DỤNG CỦA 
THUỐC KHÁNG SINH 
đang ngày càng giảm.

Wholesale and
retail distributors

   Chúng ta hãy cùng nhau đảm bảo thuốc 
kháng sinh được sử dụng cho vật nuôi thận 
trọng và có trách nhiệm để duy trì hiệu quả 
và trữ lượng thuốc kháng sinh và nhờ đó 
bảo vệ được sức khỏe của con người và vật 
nuôi.

   Giải quyết vấn đề kháng thuốc đối với các 
tác nhân gây bệnh là một mục tiêu ưu tiên 
của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE). Thông 
qua các tiểu chuẩn quốc tế, OIE vận động 
tất cả những người làm việc trong lĩnh 
vực thú y bao gồm cả các nhà phân phối 
sử dụng thuốc kháng sinh một cách thận 
trọng và có trách nhiệm. Điều này đóng vai 
trò quan trọng đối với sức khỏe và công 
tác chăm sóc sức khỏe của con người và 
vật nuôi.

  Nguy cơ các tác nhân gây bệnh có  khả năng chống lại tác dụng của thuốc kháng sinh đang 
ngày càng gia tăng nếucon người sử dụng kháng sinh  không đúng cách. Khi vi khuẩn có khả 
năng kháng thuốc, kháng sinh sẽ mất đi tác dụng và không thể điều trị bệnh. Hiện tượng này 
được gọi là kháng thuốc kháng sinh (hay gọi là kháng thuốc).

  Kháng thuốc  là một mối đe dọa đối với sức khỏe và việc chăm sóc sức khỏe của con người và 
động vật, dù là động vật sống trên cạn hay dưới nước. Tuy nhiên, việc phát minh ra các loại 
kháng sinh mới đã không theo kịp với đà kháng thuốc đang gia tăng với chính các loại kháng 
sinh hiện có.

  Tiếp tục duy trì trữ lượng và hiệu lực của các nhóm kháng sinh hiện có là rất cần thiết. Sử 
dụng các loại kháng sinh quý giá này một cách có trách nhiệm và thận trọng theo Tiêu chuẩn 
quốc tế của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) sẽ giúp duy trì hiệu lực của thuốc, giấy phép lưu 
hành, và trữ lượng thuốc cần thiết để bảo vệ sức khỏe của con người và động vật. 
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@ Để biết thêm thông tin chi tiết về tiêu chuẩn quốc tế 

OIE về KKT, hãy vào trang:  www.oie-antimicrobial.com

Chúng tôi cần bạn sử dụng thuốc 
kháng sinh một cách thận trọng Nhà phân phối



Nhà phân phối thuốc cần làm gì để bảo vệ vật 
nuôi trước nguy cơ kháng thuốc kháng sinh:
1 Chỉ sử dụng thuốc kháng sinh có 

nguồn gốc đảm bảo. 

6 Thiết lập hệ thống hồ sơ ghi chép chi 
tiết liên quan đến thuốc kháng sinh 
(nhà cung cấp, người kê đơn, người 
sử dụng, tên sản phẩm, số lô hàng, 
số lượng, hạn sử dụng) để hỗ trợ truy 
xuất nguồn gốc.

7 Hợp tác với các cơ quan chức năng 
và cung cấp thông tin chi tiết về số 
lượng thuốc kháng sinh bán để hỗ 
trợ việc giám sát sử dụng kháng sinh.

8 Đảm bảo đội ngũ nhân sự có đủ 
năng lực. Tham gia và cung cấp 
các khóa tập huấn  về bảo quản, 
vận chuyển và tiêu hủy kháng 
sinh đúng cách.

3 Đảm bảo chỉ phân phối, bán thuốc
kháng sinh theo đơn của bác sỹ 
thú y.

4
Đảm bảo các sản phẩm được dán 
nhãn đúng quy cách. Cung cấp 
thông tin rõ ràng và chính xác về 
cách sử dụng sản phẩm, ngày hết 
hạn, giai đoạn ngừng sử dụng 
thuốc.

5 Tuân thủ các quy tắc quảng cáo thuốc 
phù hợp với nguyên tắc sử dụng thuốc 
thận trọng và có trách nhiệm.

2 Quản lý thuốc kháng sinh thú y
phù hợp áp dụng thực hành tốt trong 
bảo quản và vận chuyển thuốc.
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Nhà phân phối thuốc: 
Bạn là người lính gác 

 
Phân phối thuốc trong đó có thuốc kháng 
sinh luôn đi kèm với trách nhiệm. Vì vậy bạn 
cần nhận thức được tầm quan trọng của việc 
bảo vệ trữ lượng của thuốc kháng sinh còn 
hiệu lực , cũng như phân phối, bán  thuốc 
kháng sinh có chất lượng đảm bảo và luôn 
dựa trên đơn thuốc của bác sỹ thú y. 

Sử dụng thận trọng và có trách nhiệm bao 
gồm thực hiện các biện pháp và khuyến nghị 
thực tế nhằm cải thiện sức khỏe vật nuôi 

và phúc lợi động vật đồng thời ngăn ngừa 
hoặc giảm thiểu sự xuất hiện và lây lan của 
vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. 

Quảng bá và phân phối thuốc kháng sinh 
thuộc về trách nhiệm và hoạt động quản lý  
của chính bạn. Các nhà phân phối và bán 
thuốc có vai trò dẫn dắt và ảnh hưởng chủ 
chốt trong cuộc chiến kháng thuốc này. Bạn 
hãy thể hiện tính chuyên nghiệp và cam kết 
của mình. 
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