
Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

Lielas cerības uz Jauno gadu!
Sveicināti 8. DISARM ziņu lapā. Esam sākuši 
2021.gadu ar lielām cerībām gan profesionālā gan 
sociālā ziņā, cerēsim, ka šogad būs iespējams 
atgriezties pie mūsu ierastās ikdienas! Šis ir arī 
pēdējais projekta DISARM gads, tāpēc priecāsimies 
dalīties ar mūsu rezultātiem – sagatavotajiem 
praktiskajiem un noderīgajiem materiāliem, kā arī 
pasākumiem zemniekiem, veterinārārstiem un citiem 
lopkopības nozarē strādājošajiem.  
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Pārbaudiet jaunos
resursus mūsu vietnē
Kā izmantot higiēnas barjeru? 
Kā pielietot OPTIcow ganāmpulka
menedžmentā? 
Kā organizēt dezinfekcijas pasākumus 
saimniecībā? Kā uzlabot ūdens kvalitāti? 

Tās ir tikai dažas no tēmām, kas ir 
ietvertas mūsu izveidotajā resursu 
krātuvē zemniekiem un praktiķiem. 
Apskatiet mūsu mājaslapu, lai uzzinātu 
vairāk!

DISARM resursi

DISARM tiešsaistes
sanāksme pirms
Ziemassvētkiem
7. un 8. decembrī norisinājās 6. DISARM
projekta sanāksme. Mēs izvērtējām, kas ir
sasniegts, diskutējām par vidusposma
novērtēšanas rezultātiem un plānojām
tālākos soļus, lai mūsu darbs būtu pēc
iespējas sekmīgāks un noderīgāks. Mēs
cenšamies sasniegt iespējami daudz nozarē
strādājošos un veidot rezultātus viegli
pieejamus un izmantojamus praksē. Ja Tev ir
ieteikumi, priecāsimies tos uzzināt!Dalies ar saviem

ieteikumiem
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Uzzini vairāk!

Tuvākie pasākumi – atzīmē savā 
kalendārā!
Nenokavē šos pasākumus:
• Society for Veterinary Epidemiology & Preventive 

Medicine (SVEPM) Ikgadējā konference, 24. - 26. marts,
Tulūza, Francija

• 5th International Conference on Responsible Use of 
Antibiotics in Animals, 7. – 9. jūnijs, tiešsaistē

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

Sazinies ar
mums!

Otrais pētniecības prioritāšu 
ziņojums ir sagatavots
Paldies visiem, kas piedalījās tiešsaistes aptaujā 
iepriekšējos mēnešos, no Latvijas apkopojām 61 
viedokļi. Un tagad varam dalīties ar ieskatu Otrajā 
pētniecības prioritāšu ziņojumā. Šis ziņojums 
norāda uz interesi par caurspīdību Vienas veselības 
pieejā un pozitīvu sabiedrības uztveri attiecībā uz 
lopkopību. Lielākā interese no aptaujāto puses ir 
par saimniecības līmeņa menedžmenta izmaiņām, 
lai samazinātu antibiotiku lietošanu, parādot 
zemniekiem ieguvumus no citiem risinājumiem. Kā 
arī efektīvākajām darbībām saimniecībās un 
iedarbīgu prevencijas pasākumu izstrādi, agrīnām 
slimību diagnostikas metodēm, ekspres diagnostiku 
saimniecībās un alternatīviem ārstēšanas veidiem. 

Mazāk mastītu, mazāk raižu!
CoP biedri ir iesākuši 2021.gadu ar fokusu uz 
piensaimniecību – video par mastītu novēršanu 
no franču kolēģiem un dezinfekcijas risinājumi 
slaukšanas zālei no rumāņu saimniecībām.
Pievienojies CoP Facebook, lai uzzinātu vairāk!

Pievienojies CoP
Facebook

Sazinies ar mums

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