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Diseminarea de soluții inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice

Diseminarea strategiilor și 
descoperirea de soluții proactive
Bine ați venit la al șaptelea buletin informativ DISARM. 
Mulțumim tuturor celor interesați să contribuie la proiectul 
nostru și să susțină activitățile noastre, în această 
perioadă extrem de dificilă. Vă rugăm să diseminați acest
buletin informativ pe scară largă și să încurajăm fermierii, 
medicii veterinari, consilierii agricoli și alții să ni se alăture
în împărtățirea strategiilor de reducere a nevoii de 
antibiotice în fermele de animale.

DISARM a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii 
Europene Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Inregistreaza-te si Alatura-te Grupului Facebook

Managementul vițeilor de la 
naștere până la înțărcare
Pe 27 octombrie, partenerul IDF al proiectui DISARM a organizat
un webinar global privind creșterea vițeilor în țări din trei
continente diferite, prezentând cele mai bune practici de cercetare
și de management privind sănătătatea și bunăstarea animalelor în
sisteme diferite de creștere ale vițeilor, de interes pentru
specialiștii în domeniul creșterii vacilor de lapte și din alte sectoare
de creștere a animalelor, fermieri, consilieri agricoli. Discuțiile au 
inclus:

• Sisteme de creștere - individuală și în grup - utilizate pentru
vițeii de la naștere până la înțărcare în SUA

• Managementul preînțărcării vițeilor - rezultate dintr-un sondaj
norvegian

• Sisteme de creștere a vițeilor în China

Înregistrarea completă și slide-urile sunt disponibile pe site-ul 
DISARM.

Vizionați

DISARM la evenimentul ”EU Farm to Fork”
În perioada 15-16 octombrie, Comisia Europeană a organizat o 
conferință online privind strategia sa ”from farm to fork” (de la 
fermă la consumator), care prezintă căile de urmat către un 
sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, ca parte a 
”European Green Deal”. Una dintre provocările strategiei de 
realizare a unui sistem alimentar sănătos este reducerea cu 
50% a vânzărilor de antimicrobiene din UE, ca parte a strategiei 
de combatere a rezistenței antimicrobiene. Echipa proiectului 
DISARM a fost onorată că i s-a cerut să împărtășească
informații despre modul în care noile soluții de cunoaștere și
inovare pentru agricultura durabilă vor contribui la atingerea
obiectivelor stabilite.

Citește mai mult

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/3485-2/
https://disarmproject.eu/disarm-farm-to-fork-conference/
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World Antimicrobial Awareness Week
Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice a luat ființă 
pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare, la nivel mondial, a 
pericolului dezvoltării rezistenței la antibiotice, dar și pentru a încuraja cele mai 
bune practici, la nivelul publicului larg, al persoanelor din domeniul sănătății și 
al factorilor de decizie de la nivel politic, pentru a evita apariția și răspândirea 
infecțiilor cu bacterii rezistente la medicamente. WAAW a avut loc în 
săptămâna 18 - 24 noiembrie, dar acest lucru este important pe tot parcursul 
anului, așa că nu uitați să etichetați @ProjectDisarm atunci când postați 
activitățile dvs., astfel încât să le putem distribui cât mai larg.

Află mai multe

Evenimente viitoare. Salvați data!
Nu ratați viitoarele evenimente:
• AACTING: Cuantificarea, compararea și modul de 

administrare a antimicrobienelor de uz veterinar
– 3 decembrie @ 8:00 am – 4 decembrie @ 5:00 pm, 
Hanovra, Germania

• Cowsignals Master Course, 8 decembrie @ 8:00 am – 11 
decembrie @ 5:00 pm

Accesează periodic pagina noastră de evenimente și alătură-
te grupurilor noastre de pe Facebook, LinkedIn și Twitter
pentru a primi actualizări periodice cu privire la evenimentele 
noastre viitoare!

Haideți să intrăm în legătură
Pentru mai multe informații despre proiectul DISARM și despre 
oportunitățile de a vă implica sau colabora, vă rugăm să ne 
contactați.

Contactați-ne!

Cum poate fi susținut managementul 
clinic și subclinic al mastitei cu ajutorul 
unui sistem de senzori?

Mastita este principala cauză a consumului de 
antibiotice în producția de lapte, iar managementul 
ineficient al mastitei a fost responsabil pentru 85% din 
antimicrobienele utilizate în sectorul creșterii vacilor de 
lapte.
Acest webinar DISARM a încercat să exploreze modul 
în care senzorii pot îmbunătăți gestionarea mastitei 
clinice și subclinice și cum pot contribui la reducerea 
utilizării antimicrobienelor.

Informații 
suplimentare

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
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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