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Κοινοποίηση στρατηγικών και 
εύρεση λύσεων
Καλώς ήρθατε στο 7ο ενημερωτικό δελτίο του έργου 
DISARM. Ευχαριστούμε θερμά όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη 
που συνεχίζουν να συμβάλουν στο έργο παρά τις αντίξοες 
στιγμές της πανδημίας. Όπως κάθε φορά, παρακαλείσθε να 
προωθήσετε την παρούσα ενημέρωση σε κτηνοτρόφους, 
κτηνιάτρους και γεωπόνους με σκοπό να συνεισφέρουν 
στη συλλογική μας προσπάθεια να μειώσουμε την ανάγκη 
των αντιβιοτικών στη ζωική παραγωγή.

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

Διαχείριση των μοσχαριών από τη 
γέννηση έως τον απογαλακτισμό
Στις 27 Οκτωβρίου, οι συνεργάτες μας από το IDF
διοργάνωσαν ένα παγκόσμιο διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά 
με τον απογαλακτισμό των μοσχαριών σε τρείς 
διαφορετικές χώρες, παρουσιάζοντας υφιστάμενες 
επιστημονικά ορθές πρακτικές που βελτιώνουν την υγεία και 
την ευζωία των ζώων. Η ημερίδα απέσπασε το ενδιαφέρον 
κτηνοτρόφων του γαλακτοκομικού κλάδου, κτηνιάτρων και 
γεωτεχνικών. Μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν:

• Ατομικός και ομαδικός απογαλακτισμός μοσχαριών στην
Αμερική

• Διαχείριση των μοσχαριών μέχρι τον απογαλακτισμό–
αποτελέσματα μιας Νορβηγικής μελέτης

• Συστήματα εκτροφής μοσχαριών στην Κίνα

Πλήρες μαγνητοσκοπημένο υλικό θα βρείτε στον ιστότοπό
μας.Δείτε το βίντεο

Το DISARM στη δράση Farm to Fork, EU
Στις 15-16 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ένα 
διαδικτυακό συνέδριο για τη στρατηγική Farm to Fork, η οποία 
καθορίζει τους δρόμους προς ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (Green Deal). Μία από τις προκλήσεις της στρατηγικής για 
την επίτευξη βιώσιμων συστημάτων διατροφής είναι η μείωση, σε 
επίπεδο ΕΕ, των πωλήσεων αντιμικροβιακών κατά 50% για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Το DISARM ήταν 
υπερήφανο που του ζητήθηκε να μοιραστεί πληροφορίες για το πώς 
νέες λύσεις γνώσης και καινοτομίας για τη βιώσιμη γεωργία θα 
βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Δείτε περισσότερα

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/3485-2/
https://disarmproject.eu/disarm-farm-to-fork-conference/
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Το DISARM 
στο Twitter

Παγκόσμια Εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιοτικά
Η Παγκόσμια Εβδομάδα ευαισθητοποίησης κατά των μικροβίων καθιερώθηκε για να βοηθήσει στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης για την παγκόσμια αντιμικροβιακή αντοχή και για να ενθαρρύνει τις 
βέλτιστες πρακτικές μεταξύ του κοινού, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των υπευθύνων 
χάραξης πολιτικής για την αποφυγή της περαιτέρω εμφάνισης και εξάπλωσης ανθεκτικών σε 
φάρμακα λοιμώξεων, η Παγκόσμια Εβδομάδα ευαισθητοποίησης κατά των μικροβίων 
πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε ετικέτες 
(@ProjectDisarm) όταν δημοσιεύετε τις δραστηριότητές σας, ώστε να μπορούμε να τις 
κοινοποιήσουμε ευρύτερα.

Μάθετε 
περισσότερα

Επερχόμενες εκδηλώσεις: Σημειώστε 
την ημερομηνία!
Μη χάσετε τις επερχόμενες εκδηλώσεις μας:
• AACTING: Ποσοτικός προσδιορισμός, συγκριτική αξιολόγηση

και διαχείριση των κτηνιατρικών αντιμικροβιακών - 3
Δεκεμβρίου @ 8:00 π.μ. - 4 Δεκεμβρίου @ 5:00 μ.μ.,
Αννόβερο, Γερμανία

• Cowsignals Master Course, 8 Δεκεμβρίου @ 8:00 π.μ. - 11
Δεκεμβρίου @ 5:00 μ.μ.

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

Επικοινωνήστε μαζί μας
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

Πώς μπορεί να υποστηριχθεί η 
διαχείριση της κλινικής και 
υποκλινικής μαστίτιδας από 
συστήματα αισθητήρων;
Η μαστίτιδα είναι ο κύριος λόγος χορήγησης αντιβιοτικών 
και η αναποτελεσματική διαχείριση της είναι υπεύθυνη για 
την έως και 85% χρησιμοποίησης αντιμικροβιακών στην 
γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία.

Το DISARM μέσω αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου 
προσπάθησε να διερευνήσει πώς τα συστήματα 
αισθητήρων μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση της 
κλινικής και υποκλινικής μαστίτιδας και να μειώσουν τη 
χρήση αντιμικροβιακών.

Μάθετε 
περισσότερα

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://twitter.com/ProjectDisarm
https://disarmproject.eu/resources/webinar-how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/upcoming-events/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://twitter.com/projectdisarm?lang=en
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week
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