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Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

Dalāmies ar stratēģijām un 
meklējam proaktīvus risinājumus
Paldies visiem iesaistītajiem, kas turpina piedalīties 
mūsu projektā, neskatoties uz šo sarežģīto laika 
periodu. Kā katru reizi, mēs priecāsimies, ja dalīsieties 
ar šo ziņu lapu savā kontaktu lokā un iedrošināsiet 
lauksaimniekus, veterinārārstus, lauksaimniecības 
konsultantus un citus kolēģus pievienoties mums 
daloties ar stratēģijām antibiotiku izmantošanas 
samazināšanai lopkopībā. 

Teļu menedžments no dzimšanas 
līdz atšķiršanai
27.Oktobrī notika projekta partnera IDF un DISARM 
organizēts starptautisks vebinārs par teļu atšķiršanas praksi 
valstīs no trīs dažādiem kontinentiem, tika prezentētas 
aktuālās zinātniskās un labās prakses pieejas par dzīvnieku 
veselību un labturību atšķirīgās teļu menedžmenta 
sistēmās. Diskusijas ietvēra šādu tematiku:
• Individuālās un grupas novietņu sistēmas, kas tiek 

izmantotas teļiem no dzimšanas līdz atšķiršanai ASV.
• Pirms-atšķiršanas teļu menedžments – Norvēģijas 

pētījuma rezultāti.
• Teļu novietņu sistēmas Ķīnā.

Pilns vebināra ieraksts un prezentācijas ir pieejams DISARM 
mājaslapā.

Noskatīties video

DISARM ES No lauka līdz galdam 
konferencē
15.-16. oktobrī Eiropas Komisija organizēja tiešsaistes 
konferenci par No lauka līdz galdam (Farm to Fork) stratēģiju, 
tā iezīmē pamatu godīgai, veselīgai un videi draudzīgai 
pārtikas sistēmai, kas ir Eiropas Zaļā kursa (Green Deal) 
sastāvdaļa. Viens no izaicinājumiem stratēģijā, lai sasniegtu 
veselīgu pārtikas sistēmu ir ES līmeņa samazinājums 
antimikrobiālo līdzekļu tirdzniecībā par 50% ar mērķi cīnīties ar 
antimikrobiālo rezistenci. Konferencē DISARM dalījās ar to, kā 
jaunas zināšanas un inovatīvi risinājumi ilgtspējīgai lopkopībai 
palīdzēs sasniegt šo uzstādīto mērķi.
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Pasaules Antimikrobiālās rezistences 
nedēļa
Ikgadējā Pasaules antimikrobiālās rezistences nedēļa (no 18. līdz 
24. novembrim) tika izveidota, lai pievērstu uzmanību globālajai 
antimikrobiālās rezistences problēmai un veicinātu pārdomātu 
antimikrobiālo līdzekļu lietošanas labo praksi sabiedrībā, 
veselības aprūpē un pārtikas ražošanā. Šie aspekti ir būtiski visu 
cauru gadu, tāpēc, ja dalāties ar saturu par aktivitātēm 
antimikrobiālo līdzekļu lietošanas samazināšanā, neaizmirstiet 
atzīmēt @ProjectDisarm, lai mēs varam Jūsu aktivitātes izplatīt 
plašāk. 

Uzzini vairāk

Tuvākie pasākumi – atzīmē savā 
kalendārā!
Nenokavē tuvākos pasākumus:
• AACTING: Quantification, Benchmarking and Stewardship

of Veterinary Antimicrobial Usage – 3. decembrī @ 8:00 
CET – 4. decembrī @ 17:00 CET, Hannovere, Vācija

• Cowsignals Maģistra studiju kurss, 8. decembrī @ 8:00 
CET – 11. decembrī @ 17:00 CET

Ieskaties mūsu pasākumu sadaļā mājaslapā vai seko mums 
Facebook, LinkedIn un Twitter, lai saņemtu regulāras ziņas 
par tuvākajiem pasākumiem!

Sazinies ar mums

Ja vēlies uzzināt vairāk par DISARM projektu un iespējām 
iesaistīties un sadarboties, lūdzu, sazinies ar mums!

Sazinies ar
mums!

Kā klīniskā un subklīniskā mastīta 
menedžmentu var atbalstīt 
sensorās sistēmas?
Mastīts ir vadošais iemesls antibiotiku izmantošanai 
piena ražošanā un neefektīvs mastīta menedžments 
tiek saistīts ar līdz pat 85% antimikrobiālo līdzekļu 
izmantošanas gadījumu piensaimniecības sektorā. 
Šis DISARM vebinārs apskatīs kā jaunās sensoru 
sistēmas var uzlabot klīniskā un subklīniskā mastīta 
menedžmentu un samazināt antimikrobiālo līdzekļu 
lietošanu. 

Uzzināt vairāk
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