
Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Ήρθε η ώρα για την ανοιξιάτικη 
επανέναρξη του DISARM! 
Ο Τζον Μουίρ κάποτε είπε, "η άνοιξιάτικη δουλειά 
προχωράει με χαρούμενο ενθουσιασμό" και το ίδιο 
συμβάινει με την επανέναρξη του DISARM. Συνεχίσαμε να 
προωθούμε το DISARM σε εκδηλώσεις, η Κοινότητα 
Πρακτικής έχει φτάσει τα 477 μέλη και νέες ηχογραφήσεις 
σεμιναρίων και βίντεο βέλτιστης πρακτικής είναι πλέον 
διαθέσιμες στο κανάλι μας στο YouTube.

Δείτε μερικές από τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις μας με 
περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω…
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Δουλεύοντας μαζί για την υγεία των 
ζώων και την μείωση της αντιβιοαντοχής
Ο περιορισμός των φυσικών συναντήσεων λόγω του COVID-19 
δεν μας εμπόδισε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο διαδίκτυο. 
Συνεχίσαμε να οργανώνουμε διαδικτυακά σεμινάρια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός για το πώς μπορούμε να 
συνεργαστούμε για τη βελτίωση της υγείας των ζώων και τη 
μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Σε αυτήν την εκδήλωση, μοιραστήκαμε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το DISARM, ακολουθούμενη από μια 
διαδραστική συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων. Το βασικό 
μήνυμα είναι: εγγραφείτε στο δίκτυό μας για να μοιραστείτε τις 
γνώσεις σας σχετικά με την υγεία των ζώων και την αντοχή στα 
αντιβιοτικά!
Το χάσατε; Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, η ηχογράφηση είναι 
διαθέσιμη στο δικό μας YouTube channel.

Δείτε το βιντεοσκοπημένο
webinar εδώ

Οι άνθρωποι πίσω από το DISARM
Το μέλος της ομάδας μας Lisa Morgans, κτηνίατρος και 
επικεφαλής κτηνοτροφίας στην Βρετανικό ίδρυμα 
καινοτομίας για τη γεωργία (IfA) έδωσε συνέντευξη στο 
The Alliance to Save Our Antibiotics σχετικά με την 
προοπτική της για την αντιμικροβιακή αντοχή (AMR) και 
την απάντηση στην πανδημία Covid-19.
Σύμφωνα με την ίδια: “Η κατανόηση του κοινού για τις 
πανδημίες, τους εμβολιασμούς και την εξάπλωση των 
ασθενειών που συνέβη λόγω του COVID μπορεί να 
μεταφερθεί εύκολα στο φαινόμενο της αντιβιοαντοχής. 
Γι’αυτό πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θα μπορούν τώρα 
να εκτιμήσουν καλύτερα τις παρεμβάσεις για την 
μείωση τη αντιβιοαντοχής”

Δείτε την συνεντευξη 
εδώ!

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.saveourantibiotics.org/news/articles/interviews-with-the-experts-lisa-morgans-bvsc-phd-mrcvs-head-of-livestock-at-innovation-for-agriculture/
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Ήμασταν εκεί: SCAR Collaborating 
Working Group on Animal Health 
and Welfare Research 
Παρουσιάσαμε το πρότζεκτ DISARM και τους στόχους του 
στην συνάντηση της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας 
(SCAR) Ομάδα εργασίας για την υγεία και ευζωία των. Ο 
στόχος αυτής της ομάδας είναι να παρέχει ένα φόρουμ που 
οδηγεί σε βελτιωμένη συνεργασία για την ιεράρχηση της 
έρευνας και την προμήθεια, δημιουργώντας την 
απαραίτητη κρίσιμη μάζα και εστίαση για την κάλυψη των 
ερευνητικών αναγκών για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής 
και της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο 
DISARM και ευκαιρίες συμμετοχής ή συνεργασίας μαζί 
μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Ενημερώστε μας για τις 
δραστηριότητές σας! 

Πατήστε 
εδώ

Ενδιαφέρουσα συζήτηση στην 
Κοινότητα της Πρακτικής
Τα μέλη συνεχίζουν να μοιράζονται ενδιαφέροντα νέα 
και να συζητούν τα θέματα σχετικά με την υγεία των 
ζώων και τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών.

Ένα παράδειγμα είναι οι συμβουλές που μας δίνει η 
Ozolea για τη διαχείριση σε θηλάζουσες αγελάδες με 
χρόνια υψηλες τιμές σωματικών κυττάρων, με στόχο τη 
βελτίωση της υγείας και της καλής μεταχείρισης των 
ζώων και την καταπολέμηση της αντιβιοαντοχής.

Μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στην κοινότητα του 
Facebook. Δεν είστε στο Facebook; Ρίξτε μια ματιά στις 
περιλήψεις CoP που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο. 

Farm Tour
Σε 9 Ευρωπαικές χώρες, παραγωγοί, κτηνίατροι, 
σύμβουλοι διατροφής ζώων και σύμβουλοι κτηνοτροφικών 
επιχειρήσεων συνεργάζονται με την ομάδα διαχείρισης 
υγείας των παραγωγικών ζώων του DISARM για τγην 
περαιτέρω προώθηση της υγείας των ζώων. 

Ένας Ολλανδός χοιροτρόφος που συμμετέχει στο DISARM
μας ξεναγεί στην φάρμα του. Δείτε στο Facebook

CoP στο
Facebook

Μάθετε 
περισσότερα 

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.ozolea.it/when-dairy-cows-will-not-benefit-from-the-use-of-antibiotics/?fbclid=IwAR2iyjBU-sJ80YUytn1yxokTuG73nc00NgAaVu7gOZ8ukMSr8xZytXm6Utc
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/videos/260439249056638/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.scar-cwg-ahw.org/
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