Dýralæ knafélag íslands
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A kureyri 08.01.2022
Efni: um sögn Dýralæ knafélags Islands um frum varp til laga um dýralyf, 149. mál.
D ýralæknafélag Islands (DI) styður m arkm ið frum varpsins og m ikilvægi ábyrgrar notkunar dýralyfja.
D ýralæknafélag Islands er m eð eftirfarandi athugasem dir
II kafli 4. gr.

Þröngur markaður: Markaður jyrir eina a f eftirfarandi gerðum lyfja:.... ,
b.
dýralyffyrir aðrar dýrategundir en nautgripi, sauðfé til kjötfi-amleiðslu, svín, hœnsni,
hunda og ketti.
DI telur að vanti í b lið hross í upptalninguna, e f hross eiga ekki að vera hluti a f þessari upptalningu
væri áhugavert að upplýsa hvers vegna þau eru undanskilin.
í XI. kafla 45. gr.

Dýralækni er heimilt að gefa inn dýralyf sem erflokkað sem ávísunarskylt dýralyf án þess að gefa út
lyflaávísun e f dýralœknirinn gerirþað sjálfur. Dýralæknirinn skal halda skráryfir slíkar eigin
inngjafir án útgáfu lyflaávísunar og skila þeim til viðeigandi stjórnvalda.
DÍ fínnst óskýrt hvað átt er við m eð að skila eigi skrá yfir eigin inngjafir til stjórnvalda? Er átt við að
skila eigi inn öllum sjúkraskrám til M atvæ lastofnunar/ráðuneytis? E f það er raunin þá telur DI það
óraunhæft út frá sjónarm iðum um persónuverndarupplýsingar, einnig út frá um fangi og þeim ólíku
kerfum sem dýralæ knar nota til að halda utanum sjúkraskrár.
í þessu sam hengi er einnig vert að nefna m ikilvægi þess að dýralæ knar eigi kost á því að skrá alla
lyfjagjöf í m iðlæ gan gagnagrunn, fyrir allar dýrategundir til að auðvelda utanum hald lyfjaávísana. DI
leggur m ikla áherslu á að fundin verði leið til að brúa sam skipti m illi núverandi kerfa og Búfjárheilsu.
Forðast þ arf tvískráningar og það aukaálag sem slíkt veldur. í dag hafa dýrlæ knar ekki m öguleika á að
skrá lyfjaávísanir t.d fyrir gæ ludýr í rafrænan grunn. Ú tgáfa lyfjaávísana á pappírsform i er úrelt og
erfið í fram kvæm d og nauðsynlegt að sjá fram faraskref í þessari fram kvæ m d til að auðvelda
dýralæknum allt utanumhald.
45. gr.

Matvælastofnun hefur eftirlit með lyflaávísunum dýralækna, sbr. lög um dýralækna og
heilbrigðisþjónustu við dýr og 78. gr. lyflalaga, nr. 100/2020.
Ráðherra skal í reglugerð kveða nánar á um lyflaávísanir dýralœkna, þ.m.t. um upplýsingar sem fram
skulu koma á lyflaávísun dýralæknis, um flarheilbrigðisþjónustu dýralækna í tengslum við klínískt mat
við útgáfu lyflaávísana og sérstakar takmarkanir er varða lyflaávísanir á sýkingalyflum.
í þessu sam hengi vill DI benda á m ikilvægi þess að ráðherra kom i m eð reglugerð og skýra um gjörð
um heim ild til notkunar dýralyfja í fjarheilbrigðisþjónustu. Þar er rétt að nefna að notkun ákveðinna
lyijahópa skal einungis vera í höndum dýralækna. A far m ikilvægt er að dýralæ knar komi að þessari
vinnu við gerð slíkrar reglugerðar, huga þ arf að m örgu þegar kem ur að ijarheilbrigðisþjónustu eins og
dýravelferð og ábyrgri notkun dýralyfja.
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49. gr.

Dýralœknir skal aðstoða eigendur og/eða umsjónarmenn dýra við skráningu sé eftir því leitað.
DÍ tekur undir ábyrgð dýralæ kna að skrá allar lyfjagjafir og ávísanir um fram haldsm eðhöndlun í
lyfjagagnagrunn og skilja eftir upplýsingar um fram haldsm eðhöndlun og útskolunartím a lyfja hjá
dýraeigenda. Hins vegar verður ábyrgð dýraeigenda að vera skýr varðandi notkun lyfja og skráningar
þeirra, í því sam hengi má nefna m ikilvægi þess að færa upplýsingar dýralæknis inn í þar til gerð
heilsukort og /í gagnagrunn þar sem aðgengi og rekjanleiki upplýsinga er góður þannig að m ikilvæ gar
upplýsingar um t.d hvað varðar m atvælaöryggi glatist ekki.

50. gr.

Dýralœknir sem hefur staðfestu á Evrópska efnahagssvœðinu og kemur hingað til lands til að
veita þjónustu er heimilt að hafa undir höndum og gefa dýrum eða hópum dýra sem hann
annast dýralyf íþví nauðsynlega magni sem meðferðin krefst, setn eru ekki leyfð hér á landi efskilyrði
111. gr. dýralyjjareglugerðarinnar eru uppfyllt.
Akvœði 1. mgr. gildir ekki um ónœmislyffyrir dýr nema um sé að rœða eiturefni eða sermi.
DI fagnar að dýralæ knar m eð til dæmis sérfræðiþekkingu geti kom ið til landsins og nýtt og /eða
m iðlað sinni sérþekkingu/sérm eðferð. Hins vegar finnst DI ekki kom a næ gilega vel fram að til þess
þurfí sérstakt leyfi. V ekur það upp spum ingar hvort ekki þurfí að sækja um leyfi/tilkynna slíka
starfsem i, þó tím abundin sé, til M atvæ lastofnunar og eftir atvikum Lyfjastofnunar e f nota á dýralyf
sem ekki eru heim il hérlendis?
DÍ vill kom a því á fram færi að það er kom in m ikil þ ö rf á leiðbeiningar/ram m a varðandi notkun og
ávísun on n alyíja til dýra hérlendis. A llt bendir til þess að ónæm i snýkjudýra gegn vissum tegundum
orm alyfja sé orðið nokkuð útbreitt hérlendis. Það er því nauðsynlegt að ábyrg notkun og m eðhöndlun
gegn orm asýkingum fari sem fyrst í réttan farveg hérlendis, þetta er að m ati DI nauðsynlegt til að
tryggja heilbrigði dýra og velferð.
V irðingafyllst fyrir hönd D ýralæknafélags Islands
B ára Eyf)örð H eim isdóttir, form aður
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