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Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

Apņēmīgi meklējam un atrodam 
inovatīvus risinājumus!
Par spīti ierobežojumiem cīņā ar COVID-19 izplatību visā 
Eiropā, mūsu aktivitātes turpinās. Praksē balstītais 
sadarbības Facebook karstajos vasaras mēnešos ir bijis 
aktīvs, savukārt mūsu komunikācijas un rezultātu 
izplatīšanas aktivitātes saņēma pozitīvas atsauksmes no 
zinātniskās sabiedrības. Ieskaties mūsu pēdējā laika 
aktualitātēs…

Šis projekts saņem Eiropas Savienības Apvārsnis 2020 pētniecības 
un inovāciju programmas finansējumu, granta līguma nr.:817591

Dalies ar saviem 
ieteikumiem

Saimniecības veselības 
menedžments COVID-19 laikā
Sekojot Coronavīrusa izplatībai, saimniecības, kas ir iekļautas 
DISARM projekta aktivitātēs, palielināja savus biodrošības 
pasākumus, lai samazinātu šīs infekcijas slimības izplatību un 
pasargātu kā cilvēku, tā dzīvnieku veselību. 
Rumānijā Moara Domnească piena lopkopības saimniecība ieviesa 
specifiskus COVID-19 pasākumus, tādus kā:
• darbinieku sadalīšana divās darba grupās, lai nodrošinātu 

darbinieku fizisko distancēšanos, kā arī saimniecības darbības 
turpināšanos, ja gadījumā vienā no grupām atklāj COVID-19 
saslimšanu;

• aizsargmasku iegāde un lietošana, vienreizlietojamie cimdi, 
tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi; 

• jaunas dezinfekcijas sistēmas uzstādīšana pie ieejas 
saimniecībā un darba telpās; 

• visu virsmu un darba telpu periodiska dezinfekcija;
• ierobežota cilvēku uzņemšana saimniecībā, uzņemot tikai 

pakalpojumu sniedzējus, kad tas nepieciešams. 
Vēl citas idejas biodrošības uzlabošanai, kā arī citiem dzīvnieku 
veselības aspektiem ir pieejamas DISARM mājaslapā. 

stay 2m (6ft) apart

DISARM resursi

Izsaki savu viedokli: prioritārās 
pētniecības jomas antibiotiku 
izmantošanas un rezistences 
samazināšanai lopkopībā
Kurās jomās būtu nepieciešami plašāki pētījumi, attīstība un 
politikas veidotāju uzmanība, lai veicinātu dzīvnieku veselību un 
pārdomātu antibiotiku lietošanu lopkopībā? 
Lūdzu, aizpildi īsu aptauju un dalies ar to ar saviem kolēģiem! 
Rezultāti tiks publicēti mūsu otrajā pētniecības prioritāšu 
ziņojumā 2021.gada janvārī.

Tiešsaistes aptauja

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Pievienojies Facebook grupai

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://forms.gle/qUbFmr1EHesZN68r8
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/


Putnkopības tehnoloģiju inovācijas
Lūk dažas no putnkopības inovācijām, kas tiks prezentētas virtuālajā 
Poultry Tech samitā, 2020.gada 20.-22. oktobrī: 

• sintētiskā bioloģija un mākslīgais intelekts Clostridium perfringens
infekcijas kontrolei broileriem;

• automatizēta putnu vakcinēšanas sistēma, kas vakcinē katru 
putnu izšķilšanās dienā;

• spalvu izmantošana in vivo šūnu un audu imūnreakcijas 
testēšanai putnu veselības menedžmenta stratēģiju 
optimizēšanai;

• video attēlu izmantošana, lai noteiktu broileru svaru;
• putnu kustības video korelācija ar ražošanas datiem un rezultātu 

apstrāde.

Kā arī apskatiet prakses piemērus, kas apkopoti DISARM mājaslapā, 
tādus kā kā olu inkubēšana saimniecībā un virsmu pārklāšana.
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DISARM kopsavilkums: 
NestBorn

DISARM kopsavilkums: 
HyCare Coating

Atbildīga antibiotiku lietošana 
dzīvniekiem: antibiotiku 
kategorijas
Antimikrobiālās rezistences ad hoc ekspertu grupas 
(AMEG) izstrādātā antibiotiku kategorizācija var palīdzēt 
veterinārārstiem izrakstīt vispiemērotāko antibiotiku. 
Risku vadības pasākumi, kas pielietoti AMEG kategorijām 
ir savienojami ar Regulu (EU) 2019/6 saistībā ar 
antibiotiku izmantošanu profilakses un metafilakses
ārstēšanā un kaskādes principa ievērošanu zāļu
izrakstīšanā.

Jaunlopu toolkits
Jaunlopu toolkits, ko izstrādājusi MSD Animal Health 
Lielbritānijā par to kā nošķirt veselīgus teļus 
piensaimniecībās tika izplatīts Facebook grupā. 
Šajā toolkitā ir video sērijas, kas izstrādātas 
saimniekiem, lai maksimizētu jaunlopu 
produktivitātes rādītājus, piemēram, pievēršot 
uzmanību pirmpiena izēdināšanai, optimizējot vidi
un samazinot inficēšanās risku, kā arī kontrolējot 
caureju.

Regula (EU) 2019/6

Jaunlopu toolkits

Antibiotiku kategorijas

Virtuālais Poultry 
Tech samits

CoP kopsavilkumi

Interesanta diskusija praksē
balstītajā sadarbības tīklā (CoP)
CoP dalībnieki pārrunāja būtiskas tēmas par dzīvnieku 
veselību un antibiotiku lietošanas samazināšanu mūsu 
Facebook grupā. Dažus piemērus vari skatīties tālāk...
Neesi Facebook? Ikmēneša CoP kopsavilkumi ir pieejami
mūsu mājaslapā! 

Atrodi mūs Facebook

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Pievienojies Facebook grupai
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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://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3116/download?token=WnR3h-T1
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3124/download?token=bBDF2_Yq
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3122/download?token=6YtzF40X
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3112/download?token=att89daN
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/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Sazinies ar 
mums

AVANT projekts

Turpmākie pasākumi, aicinām 
piedalīties!
Beļģijā - kopā ar AMCRA un Lauksaimniecības
departamentu Flandrijā, ILVO (DISARM projekta
koordinators) sadarbojas trīs vebināru organizēšanā 
cūkkopībā. Šie vebināri notiks no oktobra līdz decembrim 
un tiem sekos līdzīgi pasākumi citām dzīvnieku sugām. Arī 
Rumānijas DISARM partneri USAMV un ANGST plāno 
vebinārus piensaimniekiem, putnkopjiem un cūkkopjiem 
laika posmā no š.g. oktobra līdz decembrim 
Apskati mūsu notikumu sadaļu un seko mums Facebook, 
LinkedIn un Twitter lai saņemtu regulāru informāciju par 
turpmākajiem pasākumiem!

DISARM saimniecību faktu 
lapas
DISARM projekts ir sagatavojis pirmās saimniecību 
izpētes faktu lapas! 
Saimnieki no Grieķijas un Beļģijas raksturoja panākumus, 
kas veidojušies sadarbojoties ar DISARM biedriem.

Veterināro antimikrobiālu
alternatīvas (AVANT)
AVANT projekts izstrādā alternatīvas antibiotiku lietošanai 
pēc-piebarošanas caurejas (ko visbiežāk izraisa noteikti E. 
coli baktēriju tipi) novēršanai un ārstēšanai. 
AVANT koncentrējas uz septiņu dažādu tehnoloģiju 
attīstīšanu: sinbiotikas (pre- un pro- biotikas), fēču 
mikrobiota transplantāciju, bakteriofāgu, polimēru, 
imūnstimulējošu barību, imūnstimulējošām vielām 
injekcijām un barošanas stratēģijām sivēnmātēm un 
sivēniem.  
Mēs noteikti sekosim līdzi viņu rezultātiem nākošos 5 
gados! 

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Pievienojies Facebook grupai
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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!

https://disarmproject.eu/contact-us/
https://avant-project.eu/
https://avant-project.eu/
https://disarmproject.eu/upcoming-events/
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/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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