
Diseminarea de soluții inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice

Sperante mari în noul an! 
Bine ați venit la cel de al VIII-lea buletin informativ al 
proiectului DISARM! Am început anul 2021 cu speranțe 
profesionale și sociale mari! Să ne ținem degetele încrucișate în 
speranța reîntoarcerii anul acesta la viața noastră normală! 
Pentru proiectul DISARM acesta este și ultimul an, așa că 
suntem încântați să vă prezentăm rezultatele proiectului 
nostrum prin intermediul unor materiale practice și utile, 
precum și în cadrul unor evenimente organizate pentru 
fermieri, medici veterinari și alți specialiști din domeniu.

DISARM a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii 
Europene Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 817591
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Consultați noile resurse 
de pe site-ul nostru
Cum se folosește un filtru sanitar?
Cum se implementează instrumentul de 
management OPTIcow? 
Cum se abordează curățenia și dezinfecția 
în ferme? 
Cum se îmbunătățește calitatea apei?

Acestea sunt doar câteva dintre subiectele 
abordate în selecția noastră de resurse 
pentru fermieri și practicieni.
Vizitați site-ul nostru web pentru a afla 
mai multe! Resurse DISARM

Întâlnire online dinaintea 
Crăciunului a DISARM
DISARM a organizat în 7 și 8 decembrie cea de-a 
VI-a întâlnire generală a proiectului. Cu această 
ocazie ne-am analizat progresele, am discutat 
rezultatele evaluării intermediare și am planificat 
următorii pași pe care îi vom face pentru a profita 
la maximum de activitățile și rezultatele noastre. 
Ne propunem să ajungem la cât mai mulți 
practicieni și operatori din industrie, să modelăm 
rezultatele într-un mod pe care să îl puteți accesa 
și utiliza cu ușurință. Vă rugăm să ne anunțați 
dacă aveți sugestii pentru noi! 

Împărtășiți-ne sugestiile voastre

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/contact-us/
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Află mai multe

Evenimente viitoare. Salvați data!
Nu ratați viitoarele evenimente:
• Society for Veterinary Epidemiology & Preventive Medicine 

(SVEPM) Annual Conference, March 24 @ 8:00 am - March 
26 @ 5:00 pm, Toulouse, France

• 5th International Conference on Responsible Use of 
Antibiotics in Animals, June 7 @ 8:00 am - June 9 @ 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!

Contactați-ne!

Al doilea raport de prioritizare a 
cercetării este finalizat
Mulțumim tuturor celor care au participat la sondajul 
nostru online în ultimele luni. Acum putem împărtăși 
ideile dvs. prin intermediul celui de-al doilea raport de 
prioritizare a cercetării. 
Acest raport indică un interes deosebit pentru 
corectitudine în abordarea One Health și percepția 
publică pozitivă asupra industriei zootehnice. 
Un domeniu de interes cheie a fost obținerea unei 
schimbări de comportament la nivelul fermei pentru a 
reduce consumul de antibiotice, arătând fermierilor 
cost-beneficiul soluțiilor sugerate, cele mai eficiente 
activități pentru ferma lor și dezvoltarea unor măsuri 
preventive eficiente, metode de depistare precoce a 
bolilor, diagnosticarea rapidă în fermă și tratamente 
alternative.

Mai puțină mastită, mai puține griji!
Membrii CoP încep anul 2021 prin a pune accent pe fermele 
de vaci de lapte - un videoclip despre prevenirea mastitei 
este prezentat de colegii din Franța și soluții de 
dezinfectare a sălilor de muls  sunt puse în discuție de 
colegii din Romania.
Pentru a afla mai multe puteți să vă alăturați CoP pe 
Facebook!

Alăturați-vă CoP pe Facebook

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!

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/disarms-second-research-prioritisation-report/
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://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
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