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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Η ομάδα του DISARM προσαρμόζεται 
στη νέα κανονικότητα
Ενώ η οξεία φάση της πανδημίας έχει κατευνάσει στο 
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η ομάδα του DISARM
έχει προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα κανονικότητα. Στα 
τέλη Ιουνίου, το έργο DISARM διένυσε το ήμισυ της 
διάρκειάς του, ένα σημείο ορόσημο μεταξύ των 
παρελθοντικών επιτευγμάτων και των μελλοντικών 
σχεδίων για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, 
σε ένα έργο που βασίζεται στην κοινωνική δικτύωση. 
Δείτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις μας παρακάτω…

DISARM has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Join Facebook Group

Κοινοποιήστε την 
πρότασή σας

Πηγές DISARM

CoP 
Συζητήσεις

Ορθές πρακτικές διαχείρισης
Ένας από τους κυριότερους στόχους του έργου 
DISARM είναι η προώθηση ορθών πρακτικών και 
καινοτομιών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους 
κτηνοτρόφους, τους κτηνιάτρους και τους συμβούλους 
προκειμένου να βελτιωθεί η υγιεινή των μονάδων και 
να μειωθεί η χρήση των αντιβιοτικών. Για το σκοπό 
αυτό, αναρτήσαμε σύντομα βίντεο, εύκολα σε 
πρόσβαση, κατανόηση και παρακολούθηση. Αυτά τα 
βίντεο καλύπτουν διάφορους θεματικούς τομείς των 
ζώων όπως η βιοασφάλεια, ορισμένες ορθές 
στρατηγικές διατροφής και η συνετή χρήση των 
αντιβιοτικών. Μέχρι τώρα έχουμε δημοσιεύσει 30 
βίντεο και αναμένονται αρκετά ακόμα…
Ελπίζουμε να επηρεαστείτε και να βελτιώσετε και εσείς 
την εκμετάλλευσή σας.
Μην διστάσετε να μας ενημερώσετε για το θεματικό 
τομέα που θα θέλατε να μάθετε περισσότερα.

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην ομάδα 
εφαρμογής στο Facebook
Ενδιαφέρουσες καινοτομίες συζητήθηκαν για τη 
γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία καθώς και τους 
συνεργαζόμενους κτηνιάτρους τον περασμένο μήνα:
εντοπισμός βακτηρίων υπεύθυνων για την πρόκληση 
μαστίτιδων στο στάβλο, η τεχνική αυτή βοηθά στην 
αντιμετώπιση των κατά Gram θετικών στελεχών με την 
κατάλληλη επιλογή αντιβιοτικού, ενώ από τα κατά Gram
αρνητικά στελέχη τα ζώα δύναται να αυτοϊαθούν. Δεν 
είστε στο Facebook; To σύνολο των συζητήσεων είναι 
άμεσα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας!

Καλλιέργεια 
βακτηρίων

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://www.agweb.com/article/reduce-antibiotic-usage-farm-culturing-technology?fbclid=IwAR0xlLe5Uq8JaiRW_7uinf8aVNkz7Iz124AP9Sc8HRPs17BCLdChccvEsiY
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DISARM: Ειδικοί καλεσμένοι στην 
ενδιάμεση συνάντηση του έργου.
Από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η 
ενδιάμεση συνάντηση του έργου, στην οποία 
φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι 4 παρεμφερών έργων. 
Healthy Livestock, AVANT, ROADMAP και ENOVAT,
όλοι εργαζόμαστε μαζί με έναν κοινό σκοπό: 
μικρότερη αντιμικροβιακή αντοχή, μέσω της 
ελαχιστοποίησης της ανάγκης χορήγησης 
αντιβιοτικών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε κατά την διερεύνηση 
και ενημέρωση μεταξύ αυτών των έργων με απώτερο 
σκοπό την πιθανή μελλοντική συνεργασία και 
αλληλοσυμπλήρωση.
Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των συναδέλφων μας…

ROADMAP Project
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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.Επικοινωνήστε 

μαζί μας

Roadmap: κοινωνικοοικονομική 
προσέγγιση για τη συνετή χρήση των 
αντιβιοτικών
Το έργο Rethinking of Antimicrobial Decision-systems 
in the Management of Animal Production είναι ένα 
Ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό ερευνητικό 
πρόγραμμα, το οποίο προωθεί τη συνετή χρήση των 
αντιβιοτικών στη ζωική παραγωγή.
Το έργο ROADMAP θέτει καινοτόμες προσεγγίσεις με 
διεπιστημονικές και πολυδιάστατες προοπτικές, με 
σκοπό τη συνεργασία μεταξύ ειδικών υγείας, 
ενδιαφερόμενων φορέων και του νομοθετικού 
μηχανισμού. Στο έργο αναλύονται 
κοινωνικοοικονομικοί οδηγοί για τη χρήση των 
αντιμικροβιακών, σχεδιάζονται εξατομικευμένες 
στρατηγικές αλλαγής και προτείνονται μεταβατικά 
σενάρια για διαφορετικά συστήματα εκτροφής στην 
Ευρώπη και σε περιοχές χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος.

AVANT

ENOVAT

Healthy Livestock

https://www.roadmap-h2020.eu/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://avant-project.eu/
https://enovat.eu/
http://healthylivestock.net/
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