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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

La multi ani! 
DISARM-ul a avut câteva luni bogate în acțiuni
interesante. La începutul lunii decembrie am 
avut întâlnirea de proiect și un eveniment public 
foarte reușit, iar la începutul lunii ianuarie am 
publicat primul raport anual de prioritizare a 
cercetării. Acum pregătim implementarea
activităților planificate pentru acest an... 
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Lansarea studiilor de caz ale ale
Echipei pentru sănătatea/ 
bunăstarea fermei cu multiplii actori
Partenerii DISARM au înregistrat participanți dornici să
se implice în cele 40 de studii de caz ce vor fi efectuate
în cadrul fermelor. Un reprezentant DISARM va
îndruma o echipă din cadrul fermei, formată din 
fermier, medic veterinar și alți consilieri agricoli, ce vor
lucra împreună pentru a definitiva un plan de sănătate
adaptat pentru fermă , ca suport pentru reducerea
utilizării antibioticelor. 

Află mai multe

Comunitatea de practică acoperă
acum mai multe domenii! 
Ca urmare a succesului de care s-au bucurat subiectele
legate de biosecuritatea internă și externă, au mai fost
lansate încă 8 domenii de discuție: 
• Adăpostire corespunzătoare pentru animale
sănătoase și mai puțin stresate

• Tehnologii de precizie pentru depistarea precoce a 
bolilor la animalele de fermă

• Potențialul de ameliorare genetică pentru obținerea
de animale rezistente și robuste

• Controlul calității apei potabile
• Managementul și creșterea tineretului de 
reproducție/de înlocuire - primele săptămâni de viață

• Protocoale de vaccinare
• Managementul antibioticelor la animalele crescute în

sisteme extensive 
• Folosirea optimă a furajelor / apei și a suplimentelor

furajere pentru asigurarea sănătății animalelor
Alăturați-vă discuției! 

Formular de 
înregistrare

Comunitatea de practică pe 
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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Domenii de cercetare prioritare
Vă mulțumim pentru participarea la sondajul
nostru online. Rezultatele sondajului sunt 
prezentate în primul Raport DISARM anual
privind domeniile prioritare de cercetare pentru
anul 2019. Raport privind domeniile 

prioritare de cercetare

Raport privind evenimentul
public DISARM 
3 Decembrie 2019 

Primul eveniment oficial DISARM a avut un mare 
succes. Mulțumim tuturor celor care ni s-au 
alăturat atât la Bruxelles, cât și în mediul online. 

Vizionați înregistrarea webinarul-ui, prezentările
și sumarul evenimentului! 

Webinar eveniment
public și prezentări
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Contactează-ne 
Ne-ar plăcea să aflăm mai multe despre
acțiunile întreprinse de comunitatea / rețeaua
noastră. Vă rugăm să împărtășiți cu noi detalii
despre activitățile dumneavoastră! 

Pentru mai multe informații despre proiectul
DISARM și oportunitățile de a vă implica sau de 
a colabora cu noi, vă rugăm să ne contactați. 

Trimite-ti-ne un 
e-mail

Reprezentanții DISARM

https://disarmproject.eu/first-annual-research-prioritisation-report/
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