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Diseminarea de soluții inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice

DISARM la jumătatea drumului și
adaptarea la noul normal
În timp ce faza acută a pandemiei COVID-19 pare să se fi 
temperat în Europa, noi ne găsim într-un proces de adaptare
la noua normalitate care - sperăm – să fie temporară. La 
sfârșitul lunii iunie, DISARM a atins jumătatea perioadei de 
derulare a proiectului, un moment de reflecție asupra
realizărilor și, mai ales, asupra modului de implementare a 
activităților în noul context.  Situația actuală este de natură să
ridice unele provocări unui proiect de tip rețea, în care  
reuniunile și evenimente sociale au un rol important. Cele mai
recente actualizări sunt prezentate mai jos…
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Împărtășiți-ne 
sugestiile voastre
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Rezumate practice și videoclipuri
Una din misiunile DISARM este promovarea celor mai bune 
practici și inovații care să ajute fermierii, medicii veterinari 
și consultanții la îmbunătățirea sănătății animalelor de 
fermă și la reducerea nevoii de antibiotice. Până la finalul 
proiectului, vom produce rezumate și videoclipuri scurte 
care să fie ușor de accesat, citit, vizionat și înțeles.
Aceste articole acoperă mai multe sectoare animaliere și un 
spectru larg de subiecte, de la biosecuritate la strategii de 
furajare și utilizare prudentă a antibioticelor. Până acum 
ne-am atins obiectivul prin finalizarea a 50 rezumate și 
peste 30 de videoclipuri.
Sperăm ca aceste materiale să vă inspire și să vă ajute la 
îmbunătățirea creșterii animalelor. 
Vă rugăm să ne informați despre ce subiecte, inovații sau 
practici doriți să aflați mai multe! Sau, dacă aveți un 
subiect interesant pentru unul dintre videoclipurile nostre, 
contactați-ne!

Discuții interesante în Comunitatea de 
Practică 
O inovație interesantă pentru fermieri și medicii veterinari a 
fost menționată în CoP-ul nostru luna trecută: Examinare 
bacteriologică ”în fermă” a probelor de lapte pentru 
identificarea cauzei mastitelor. Această abordare poate să 
ajute la reducerea utilizării AB (în special a HPCIA*), prin 
permiterea selectării AB eficiente împotriva bacteriilor Gram 
pozitive și monitorizarea autovindecării infecțiilor produse de 
majoritatea bacteriilor Gram negative fără utilizarea AB.
*Highest Priority Critically Important Antimicrobials

Nu aveți cont pe Facebook? Rezumatul activităților CoP din 
lunile mai si iunie sunt și pe site-ul nostru web!

Examen bacteriologic ”în fermă”

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: întrunirea on-line de la 
jumătatea proiectului cu invitați 
speciali
În perioada 22-24 iunie, DISARM a organizat
întrunirea mid-term a proiectului la care au participat, 
alături de consiliul consultativ, și reprezentanții altor 4 
proiecte ale UE. Healthy Livestock, AVANT, ROADMAP
și ENOVAT urmăresc același obiectiv: scăderea 
rezistenței la antimicrobiene, prin reducerea nevoii și
utilizării de antimicrobiene în producția zootehnică.
A fost foarte interesant să aflăm mai multe despre
activitatea fiecărui proiect și să explorăm potențiale 
colaborări. Brainstorming-ul organizat au reieșit idei 
utile pe care le vom detalia și comunica împreună.  
Accesați site-urile prietenilor noștri…

Proiectul Roadmap
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Intră în contact
Pentru mai multe informații despre proiectul
DISARM și oportunitățile de a vă implica sau de a 
colabora cu noi, vă rugăm să ne contactați.
Povestiți-ne despre activitățile voastre - ne place să
auzim poveștile voastre de succes!

Contactați-ne

Roadmap: Socio-economie pentru 
utilizarea mai prudentă a
antibioticelor
Regândirea Sistemelor de Decizie
Antimicrobiană în Gestionarea Producției
Animale este un proiect de cercetare socio-
economică european destinat încurajării tranziției
către o utilizare prudentă a antimicrobienelor (AMU) 
în producția animală. 
ROADMAP stabilește abordări inovatoare într-o 
perspectivă transdisciplinară și cu actori multipli - în 
care sunt angrenați specialiști în sănătatea
animalelor, părțile interesate și factorii de decizie. În 
cadrul acestui proiect se analizează factorii socio-
economici ai AMU, se dezvoltă strategii adaptate
pentru schimbare și se vor propune scenarii de 
tranziție pentru diferite sisteme de producție
animalieră din Europa și din țările cu venituri mici și
medii.

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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