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Ευτυχισμένο το νέο έτος! 
Η ομάδα του έργου DISARM επιστρέφει μετά από 
μερικούς μήνες που ήταν απασχολημένη με την 
πορεία του έργου. Στις αρχές του Δεκεμβρίου 
ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη 
δημόσια εκδήλωση του έργου στις Βρυξέλλες. Στη 
συνέχεια, στις αρχές Ιανουαρίου, δημοσιεύσαμε 
την ετήσια, προκαταρκτική αναφορά σχετικά με το 
έργο. Έκτοτε, προετοιμαζόμαστε για τις δράσεις 
του επόμενου έτους... 
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Έναρξη πολύ-δραστικής μελέτης των 
Ομάδων Υγείας των Μονάδων 
Ήδη οι εταίροι του έργου DISARM έχουν συσπειρώσει 40 
πρόθυμους κτηνοτρόφους-συμμετέχοντες για τις 
περιπτωσιολογικές μελέτες για τις δράσεις μείωσης της 
χορήγησης αντιβιοτικών. Κάθε μια από αυτές τις 40 ομάδες, 
αποτελείται από έναν επικεφαλής, τον κτηνοτρόφο της 
μονάδας, τον κτηνίατρο, το γεωπόνο-ζωοτέχνη, τους 
συμβούλους κ.α., για το σχεδιασμό ενός μοναδικού σχεδίου 
δράσης, προσαρμοσμένο αποκλειστικά για την υπό μελέτη 
μονάδα, με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ως εκ 
τούτου τη μείωση της ανάγκης αντιβιοτικών. 

Μάθετε 
περισσότερα

Η ομάδα στο Facebook “Community 
of Practice” καλύπτει πλέον νέα πεδία 
Ακολουθώντας την επιτυχία της Εσωτερικής και 
Εξωτερικής βιοασφάλειας, 8 νέες θεματικές ενότητες 
συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα “Community of Practice”: 
• Βελτίωση των συνθηκών σταβλισμού και υγιεινής για 

τη μείωση του στρες 
• Τεχνολογίες ακριβείας για την έγκαιρη διάγνωση 

ασθενειών
• Προοπτικές της γενετικής για ζώα ανθεκτικά στις 

ασθένειες
• Έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού
• Διαχείριση κατά το πρώτο στάδιο της ζωής των ζώων
• Πρωτόκολλα εμβολιασμών
• Διαχείριση των αντιβιοτικών στα εκτατικά παραγωγικά 

συστήματα
• Τεχνικές διατροφής και πρόσθετα διατροφής για την 

προάσπιση της υγείας των ζώων
Ακολουθήστε τη συζήτησή μας! 

Φόρμα εγγραφής 

Community of Practice στο Facebook

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-farm-health-plans/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Ενότητες έρευνας σε 
προτεραιότητα 
Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που 
συμμετείχατε στην online έρευνα και 
βοηθήσατε στον επαναπροσδιορισμό των 
στόχων με βάση τις δικές σας ανάγκες. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας 
συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια 
ερευνητική αναφορά για το 2019. 

Ετήσια ερευνητική 
αναφορά

Αναφορά στη δημόσια 
εκδήλωση στις Βρυξέλλες 
3 Δεκεμβρίου 2019 
Η πρώτη επίσημη εκδήλωση του έργου DISARM 
διεξήχθη με πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που είτε 
παραβρεθήκατε στις Βρυξέλλες είτε ήσασταν 
μαζί μας online.  

Για όσους δεν τα καταφέρατε, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε το σεμινάριο online! 

Παρακολουθήστε το 
σεμινάριο online
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Επικοινωνήστε μαζί μας 
Παρακαλούμε, ενημερώστε μας σχετικά με 
τις δραστηριότητες σας. 

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το 
έργο DISARM καθώς και για τη δυνατότητα 
συμμετοχής, επικοινωνίας και επικείμενης 
συνάντησης, επικοινωνήστε μαζί μας. 

Email

Εκπρόσωποι DISARM 
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