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Muuttaa
Lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä 16. joulukuuta 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (7/EEO/2008) 6 § sekä liitteen 4
kohta 2, liitteen 5 kohta 3 ja liite 7
Valtuutussäännökset
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 10 §
Rehulaki (86/2008) 13 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (7/EEO/2008) 6 § sekä
liitteen 4 kohta 2, liitteen 5 kohta 3 ja liite 7 seuraavasti:
6§
Lääkkeiden määräämisessä eläinlääkinnällistä tai eläinlääketieteellistä tarkoitusta varten
on noudatettava tämän asetuksen ja sen liitteiden säännöksiä.
Poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten vaikeissa eläinten joukkosairastumisissa, eläinlääkäri
voi poiketa vaatimuksesta tutkia itse kaikki eläimet ennen lääkkeen määräämistä. Eläinlääkärin on tehtävä poikkeamisesta välittömästi ilmoitus toimialueensa aluehallintovirastolle.
____________________
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
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Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Mariankatu 23
PL 30
(09) 160 01
00170 HELSINKI
00023 VALTIONEUVOSTO

Telekopio
(09) 160 53338

2
LIITE 4. Lääkkeiden määrääminen alkionsiirtoseminologille
2.

Eläinlääkärin on toimitettava puolivuosittain kopiot resepteistä sille aluehallintovirastolle, joka on hyväksynyt alkionkeräysryhmän.

LIITE 5. Lääkerehujen määrääminen
3.

Eläinlääkärin on toimitettava alkuperäinen lääkerehumääräys ja sen kopio lääkerehun valmistajalle tai jälleenmyyjälle. Lisäksi eläinlääkärin on toimitettava yksi kopio
lääkerehumääräyksestä sille aluehallintovirastolle, jonka alueella se eläintenpitoyksikkö, jossa lääkerehut käytetään, sijaitsee. Eläinlääkärin on säilytettävä itsellään yksi
kopio lääkerehumääräyksestä.
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LIITE 7. Lääkerehumääräys

…………………………………………….....................................................……
………………………………………….....................................................………
Eläinlääkärin nimi, osoite ja puhelinnumero

Alkuperäinen lääkerehun valmistajalle
tai jälleenmyyjälle
Kopiot eläimen omistajalle tai haltijalle,
eläinlääkärille sekä aluehallintovirastolle
Säilytettävä 5 vuotta

LÄÄKEREHUMÄÄRÄYS
Lääkerehun valmistajan tai jälleenmyyjän nimi ja osoite:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Eläinten omistajan tai haltijan nimi ja osoite:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Eläinlaji, eläinten tunnistustiedot (ml. ikäryhmä, keskipaino) ja luku- tai muu
määrä:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Hoidettava sairaus:
.........................................................................................................................
Käytettävät lääkkeet ja lääkevalmisteet, niiden määrä sekä rehun määrä,
johon lääkkeet ja lääkevalmisteet sekoitetaan:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Lääkerehun määrä ja lääkeaineen pitoisuus valmiissa rehussa sekä
kaupallisen lääkerehun nimi:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Erityisohjeet eläinten omistajalle:
Lääkerehun osuus päiväannoksesta, antotiheys ja hoidon kesto:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Tätä määräystä ei saa käyttää
uudelleen
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Varoajat:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Eläinlääkärin allekirjoitus
Paikka ja aika ..................................................................................................
...........................................................
Lääkerehumääräys on voimassa 2 kuukautta yllä mainitusta päivämäärästä.
Lääkerehun valmistaja tai jälleenmyyjä täyttää:
Rehun luovutuspäivämäärä:
............................................................................................................................
Käytettävä ennen:
……………………........................…...
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Lääkerehun valmistajan tai
jälleenmyyjän allekirjoitus

