
Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Υψηλές προσδοκίες για το νέο έτος! 
Καλωσορίσατε στο 8ο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου DISARM. 
Το νέο έτος ξεκινά με υψηλές προσδοκίες τόσο κοινωνικά όσο και 
επαγγελματικά, ευελπιστώντας να επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα. Παρά το γεγονός ότι το τρέχων έτος είναι και το 
τελευταίο για το έργο DISARM, παραμένουμε ενθουσιασμένοι που 
θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και τις ορθές πρακτικές που 
εφαρμόσαμε. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα είμαστε κοντά 
σας μέσω εκδηλώσεων και εργαστήριων.  
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Περιηγηθείτε στο 
ανανεωμένο υλικό μας
Πως χρησιμοποιείται το εγχειρίδιο 
υγιεινής;
Πως εφαρμόζεται το εργαλείο OPTIcow;
Πως καθαρίζονται και απολυμαίνονται
αποτελεσματικά οι εγκαταστάσεις;
Με ποιο τρόπο βελτιώνεται η ποιότητα 
του νερού;

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό 
δείγμα των όσων θα βρείτε στη σχετική 
ενότητα της ιστοσελίδας μας.

Βρείτε το υλικό μας

Η Χριστουγεννιάτικη 
συνάντηση του έργου 
DISARM
Η 6η συνάντηση των εταίρων του έργου 
DISARM πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 
Δεκεμβρίου. Στη συνάντηση αυτή, συζητήσαμε 
για την πρόοδο του έργου, τα έως τώρα 
αποτελέσματα και σχεδιάσαμε τις μελλοντικές 
μας δράσεις. Στόχος μας είναι η συμμετοχή 
εταίρων κυρίως από τον επιχειρησιακό τομέα 
που θα προωθήσουν στους κτηνοτρόφους τις 
ώριμες συστάσεις μας. Παρακαλούμε, 
μοιραστείτε τη δική σας ιδέα.

Μοιραστείτε την άποψή σας

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/contact-us/
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Μάθετε 
περισσότερα

Επικοινωνήστε 
μαζί μας

Η δεύτερη έρευνα των αξόνων 
προτεραιότητας ολοκληρώθηκε
Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στη δεύτερη έρευνά 
μας. Η έκθεση παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για την 
εδραίωση του One Health και της θετική άποψης του 
κοινού για τη ζωική παραγωγή. Ένας βασικός τομέας 
ενδιαφέροντος ήταν η επίτευξη ουσιαστικών αλλαγών 
σε επίπεδο εκμετάλλευσης για τη μείωση της χρήσης 
αντιβιοτικών, υποδεικνύοντας στους κτηνοτρόφους 
την οικονομική αποτελεσματικότητα των 
προτεινόμενων ορθών πρακτικών, τις πιο 
αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την εκμετάλλευσή 
τους και την ανάπτυξη αποτελεσματικών προληπτικών 
μέτρων, μεθόδους έγκαιρης ανίχνευσης ασθενειών, 
γρήγορη διάγνωση και εναλλακτικές θεραπείες.

Λιγότερες μαστίτιδες, λιγότερη 
ανησυχία!
Τα μέλη της ομάδας μας CoP ξεκίνησαν το 2021 μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη γαλακτοπαραγωγό 
αγελαδοτροφία – ένα βίντεο σχετικά με την προστασία από 
τις μαστίτιδες και ένα αναφορικά με αποτελεσματικές λύσεις 
απολύμανσης προστέθηκαν από τους συνεργάτες μας από 
τη Γαλλία και τη Ρουμάνια αντίστοιχα. Βρείτε τις αντίστοιχες 
πληροφορίες στην ομάδα μας CoP.

Ελάτε στην ομάδα μας CoP

Επερχόμενες εκδηλώσεις: Σημειώστε την 
ημερομηνία!
Μη χάσετε τις επερχόμενες εκδηλώσεις μας:
• Society for Veterinary Epidemiology & Preventive Medicine 

(SVEPM) Annual Conference – 24 Μαρτίου @ 8:00 π.μ. - 26 
Μαρτίου @ 5:00 μ.μ., Τουλούζη, Γαλλία

• 5th International Conference on Responsible Use of Antibiotics in 
Animals, 7 Ιουνίου @ 8:00 π.μ. - 9 Ιουνίου @ 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!
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