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Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

DISARM – pusceļā un pielāgojamies 
jaunajam ‘’normāli’’
Kamēr pandēmijas akūtā fāze lielākajā daļā Eiropas atkāpjas, 
mēs pielāgojamies jaunajai (cerams pagaidu) ’’ normālajai’’ 
dzīvei. Jūnija beigās DISARM projekts bija pusceļā, kas bija 
brīdis, kad izvērtēt paveikto un plānot, kā vislabākajā veidā 
izmantot šībrīža situāciju. Tas nenoliedzami ir izaicinājums 
tīklošanās projektam, jo sabiedriski pasākumi ir nozīmīga tā 
daļa, bet ceram, ka izdosies izpildīt plānoto gan tiekoties 
klātienē, gan organizējot pasākumus tiešsaistē. Ieskaties 
mūsu pēdējā laika aktualitātēs…

Dalies ar saviem
priekšlikumiem

DISARM resursi

CoP
kopsavilkums

Parocīgi labās prakses kopsavilkumi un 
video
Viens no DISARM mērķiem ir popularizēt labo praksi un 
inovācijas, kas palīdz zemniekiem, veterinārārstiem un 
konsultantiem uzlabot dzīvnieku veselību saimniecībās 
un samazināt nepieciešamību pēc antibiotikām. Mēs 
esam sagatavojuši īsus kopsavilkumus un video, kas ir 
viegli pieejami, lasāmi, skatāmi un saprotami. Tie 
nosedz vairākus sektorus un tēmas no biodrošības līdz 
barošanas stratēģijām un pārdomātai antibiotiku 
lietošanai. Šobrīd esam sagatavojuši 50 kopsavilkumus 
un vairāk kā 30 video.
Mēs ceram, ka tie Tevi iedvesmos un palīdzēs uzlabot 
dzīvnieku labturību un veselību Tavā saimniecībā.

Priecāsimies, ja padalīsies, par kādām tēmām, 
inovācijām vai praksēm vēlies uzzināt plašāk! Varbūt 
Tev ir interesanta tēma vienam no šādiem video, ko 
varam nofilmēt! 

Interesanta diskusija praksē balstītajā 
sadarbības tīklā (CoP)
Pagājušā mēnesī mūsu CoP tika pieminēta interesanta 
inovācija piensaimniekiem un veterinārārstiem: fermas 
apstākļos veic bakteriālo paraugu izmeklēšanu, lai noteiktu 
mastītu izraisošās baktērijas. Tas var palīdzēt samazināt 
antibiotiku lietošanu (īpaši HPCIA - High Priority
Critically Important Antimicrobials, piemēram, šādas 
grupas: cefalosorīni sākot ar 3. paaudzi, kvinoloni, 
makrolīdi), ļaujot izvēlēties antibiotikas, kas ir efektīvas pret 
Gram + baktērijām un atļaujot daudzām Gram – infekcijām 
izārstēties pašām.
Neesi Facebook? Maija un Jūnija CoP kopsavilkumi ir 
pieejams mūsu mājaslapā! 

Bakteriālo paraugu 
izmeklēšana
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DISARM tiešsaistes sanāksme ar 
īpašiem viesiem
No 22. līdz 24. jūnijam notika DISARM projekta 
sanāksme, kurā piedalījās arī projekta padome un 
pārstāvji no 4 citiem ES projektiem. Healthy
Livestock, AVANT, ROADMAP un ENOVAT visi strādā 
lai sasniegtu vienotu mērķi - zemāku antimikrobiālo 
rezistenci, samazinot nepieciešamību pēc 
antibiotikām un to izmantošanas lopkopībā.
Bija ļoti interesanti uzzināt vairāk par katra no šo 
projektu aktivitātēm un pārrunāt iespējamās 
sadarbības. Kopējā prāta vētra rezultējās noderīgās 
idejās, ko mēs kopīgi attīstīsim.
Apmeklē mūsu draugu mājaslapas…

ROADMAP projekts

Sazinies ar 
mums

ROADMAP: socio-ekonomika 
pārdomātākai antibiotiku lietošanai
Antimikrobiālo līdzekļu lietošanas lēmumu-sistēmas 
pārskatīšana lopkopībā (Rethinking of Antimicrobial 
Decision-systems in the Management of Animal 
Production) ir ES socio-ekonomisks pētniecības 
projekts, kas veicina pāreju uz pārdomātu 
antimikrobiālo līdzekļu lietošanu lopkopībā.
ROADMAP pielieto inovatīvas pieejas sadarbojoties 
ar dzīvnieku veselības speciālistiem, politikas 
veidotājiem un citām iesaistītajām pusēm. Projektā 
tiek analizēti socio-ekonomiskie virzītājspēki 
antibiotiku lietošanai, veidotas pielāgotas stratēģijas 
izmaiņām un tiks izstrādāti pārejas scenāriji 
dažādām saimniecībām un dzīvnieku turēšanas 
sistēmām Eiropā, kā arī citās zemu un vidēju 
ienākumu valstīs. 

AVANT

ENOVAT

Healthy Livestock
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Sazinies ar mums
Lūdzu padalies ar savām aktivitātēm saistībā ar 
antibiotiku lietošanas samazināšanu! 
Ja vēlies uzzināt vairāk par DISARM projektu un 
iespējām iesaistīties un sadarboties, lūdzu, sazinies ar 
mums!
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