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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Αφοσιωμένοι στην εύρεση και 
διάδοση καινοτόμων λύσεων
Πάρα τα περιοριστικά μέτρα στην Ευρώπη για την 
αναχαίτηση της διασποράς τουCOVID-19, οι 
δραστηριότητες μας συνεχίζονται. Η ομάδα Community 
of Practice στο Facebook ήταν ενεργή κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι επικοινωνιακές μας 
δραστηριότητες έλαβαν θετική αξιολόγηση από την 
ερευνητική κοινότητα. Δείτε παρακάτω τις τελευταίες 
εξελίξεις…

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

Μοιραστείτε την 
πρόταση σας

Διαχείριση της υγείας εν μέσω 
πανδημίας
Ακολουθώντας την έξαρση του κοροναϊού, οι μονάδες που 
εμπλέκονται στο έργο DISARM βρήκαν κίνητρο να βελτιώσουν 
τα επίπεδα βιοασφάλειας τους ώστε να αποφύγουν παρόμοια 
περιστατικά.
Στη Ρουμανία, η φάρμα Moara Domnească υιοθέτησε 
συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τον COVID-19 όπως:
• Διαχωρισμός των ωραρίων λειτουργείας ώστε το εργατικό 

δυναμικό να υπόκειται στους κανόνες απομάκρυνσης.
• Απόκτηση και διανομή εξοπλισμού όπως: μάσκες, γάντια 

και απολυμαντικά μέσα.
• Εγκατάσταση ειδικής συσκευής απολύμανσης στην είσοδο 

της μονάδας και των επιμέρους κτηρίων
• Περιοδική απολύμανση όλων των χώρων εργασίας
• Απαγόρευση της επισκεψιμότητας στη φάρμα με εξαίρεση 

στους πλέον απαραίτητους

Επιπλέον πρακτικές για τη βελτίωση των μέτρων 
βιοασφάλειας και της υγείας των ζώων βρίσκονται διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα του έργου DISARM

stay 2m (6ft) apart

Πηγές DISARM

Άξονες προτεραιότητας για τη χρήση 
των αντιβιοτικών και της 
ανθεκτικότητας σε αυτά
Ποιοι τομείς πιστεύετε ότι χρειάζονται περισσότερη έρευνα, 
ανάπτυξη και διόρθωση των υφιστάμενων πολιτικών τους για 
την προώθηση της υγείας των ζώων και της συνετής χρήσης 
αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία;
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε τη σύντομη 
έρευνα παρακάτω!
Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στη δεύτερη έκθεση 
μας τον Ιανουάριο του 2021.

Online έρευνα

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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://forms.gle/QXzGgidnXky2UDWj7
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Τεχνολογικές καινοτομίες στην πτηνοτροφία
Ακολουθούν μερικές από τις καινοτομίες στην πτηνοτροφία όπως θα 
παρουσιαστούν στο Virtual Poultry Tech Summit, στις 20-22 Οκτωβρίου, 
2020: 
• Βιολογία συστημάτων και τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο 

τουClostridium perfringens στα ορνίθια κρεοπαραγωγής.
• Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εμβολισμού ορνιθίων που εμβολιάζει 

κάθε μεμονωμένο νεοσσό την ημέρα της εκκόλαψης.
• Χρήση του φτερώματος για in vivo δοκιμή κυτταρικής και ιστικής

ανοσοαπόκρισης για τη βελτιστοποίηση της επιλογής και διαχείρισης της 
υγείας των ορνιθίων.

• Χρήση απεικόνισης βίντεο για τον υπολογισμό των βαρών.
• Συσχέτιση δεδομένων από βίντεο σχετικά με τη μετακίνηση των 

ορνιθίων και παραγωγικών στοιχείων.

Δείτε επίσης παραδείγματα που συνοψίζονται στον ιστότοπο του DISARM.
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DISARM Summary: 
NestBorn

DISARM Summary: 
HyCare Coating

Υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών 
στα ζώα: κατηγορίες αντιβιοτικών
Η επιτροπή ομάδας εμπειρογνωμόνων αντιμικροβιακής
συμβουλευτικής (AMEG) μπορούν να βοηθήσει τους 
κτηνίατρους να συνταγογραφήσουν το κατάλληλο 
φάρμακο.
Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζονται στις 
κατηγορίες AMEG είναι συμπληρωματικά των διατάξεων 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 σχετικά με τα κτηνιατρικά 
φαρμακευτικά προϊόντα σε σχέση με τη χρήση 
αντιβιοτικών για προφύλαξη.

Εργαλειοθήκη νεογνών
Μια εργαλειοθήκη σχετικά με το θηλασμό των νεαρών ζώων από 
την MSD Animal Health της Μ. Βρετανίας κοινοποιήθηκε στην 
ομάδα μας στο Facebook. Η εν λόγω εργαλειοθήκη περιέχει 
βίντεο με σκοπό την εκπαίδευση του κτηνοτρόφου ώστε να 
βελτιώσει τις αποδόσεις του. Τέτοια θέματα αφορούν:
Διαχείριση πρωτογάλακτος, βελτιστοποίηση
περιβάλλοντος μείωση της συχνότητας λοιμόξεων και διαχείριση
διαρροιών.

Οδηγία (EU) 2019/6

Εργαλειοθήκη νεογνών

Κατηγοριοποίηση των 
αντιβιοτικών

Virtual Poultry 
Tech Summit

Συζητήσεις
CoP

Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 
στην ομάδα Community of Practice
Τα μέλη μας μοιράζονται επίκαιρα θέματα σχετικά με την 
υγεία των ζώων και τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών 
στην ομάδα μας στο Facebook. Μερικά παραδείγματα 
κοινοποιούνται παρακάτω…
Δεν έχετε Facebook; Κανένα πρόβλημα! Το σύνολο των 
μηνιαίων συζητήσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.

Βρείτε μας 
στο Facebook

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/nestborn-on-farm-hatching-of-broiler-chicks/
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=EN
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/DNOMF/Youngstock-toolkit?fbclid=IwAR0-sWx9jOk6Cq1kU7DBf2wuxh8XRWguen783HVQpd2m19ZiTcSLfZhl3N4
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_en.pdf
https://www.wattglobalmedia.com/poultrytechsummit/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Get in Touch
Για περισσότερες πληροφορίες ή για τη δυνατότητα να 
συμμετέχετε, επικοινωνήστε μαζί μας.
Ενημερώστε μας για τις δραστηριότητές σας, θα 
χαρούμε να σας ακούσουμε!Επικοινωνήστε

μαζί μας

AVANT Project

Επερχόμενες διοργανώσεις: 
Κρατήστε την ημερομηνία!
Σε συνεργασία του AMCRA και του Γεωπονικού τμήματος
του Flanders, ILVO τρία διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά της
χοιροτροφίας θα λάβουν χώρα τους μήνες Οκτώβριο με
Δεκέμβριο. Παρόμοιες διοργανώσεις πρόκειται να 
ακολουθήσουν και για τα άλλα ήδη ζώων.

Η ομάδα του DISARM στη Ρουμανιά, το USAMV και 
η ANGST σχεδιάζουν διαδικτυακά σεμινάρια για την
αγελαδοτροφία, τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία κατά
την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου.

Δείτε τη λίστα διοργανώσεων ή ακολουθήστε μας στο
Facebook, το LinkedIn και το Twitter για να ενημερώνεστε
για τα επερχόμενα events.

DISARM Farm Factsheets
Η ομάδα του έργου DISARM ήδη έχει ετοιμάσει τα πρώτα 
ενημερωτικά φυλλάδια για κάθε μονάδα που συμμετέχει
στο έργο!
Κτηνοτρόφοι απο την Ελλάδα και το
Βέλγιο περιγράφουν τα επιτυχή αποτελάσματά τους απο 
την συνεργασία τους στο έργο DISARM!

Εναλλακτικά των κτηνιατρικών
αντιμικροβικών (AVANT)
Το έργο AVANT αποσκοπεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών των
αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της
διάρροιας μετά τον απογαλακτισμό, η οποία κυρίως οφείλεται 
σε συγκεκριμένα στελέχη του βακτήριου E. coli.

Το έργο AVANT επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επτά
διαφορετικών τεχνολογιών: συμβιωτική (προ- και πρε-βιοτικά), 
μεταμόσχευση μικροβιώματος κοπράνων, βακτηριοφάγοι, 
πολυμερή υλικά, ανοσοδιεργετικές ζωοτροφές, ενέσιμες
ανοσοδιεργετικές ενώσεις και διατροφικές στρατιγικές για 
χοιρομητέρες και χοιρίδια.
Αναμφίβολα τα επόμενα 5 χρόνια η προσοχή μας θα είναι 
στράμμενη σε αυτό το έργο.

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://avant-project.eu/
https://avant-project.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://twitter.com/projectdisarm?lang=en
https://animalmicrobiomecongress.com/events/animal-microbiome-uk-2020?utm_source=Agri-EPI+Centre+Membership+Network&utm_campaign=b8e83702ba-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_12_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_0ed0006716-b8e83702ba-199986560#agenda
https://worldonehealthcongress.org/
https://animalmicrobiomecongress.com/events/animal-microbiome-uk-2020?utm_source=Agri-EPI+Centre+Membership+Network&utm_campaign=b8e83702ba-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_12_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_0ed0006716-b8e83702ba-199986560#agenda
https://worldonehealthcongress.org/
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