
Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

Ir laiks pavasara darbiem!
Džons Muirs (John Muir) ir teicis: ''pavasara darbi rit ar 
priekpilnu entuziasmu" un tieši tā ir ar DISARM 
aktualitātēm. Mēs turpinām iepazīstināt ar DISARM 
dažādos pasākumos, Praksē balstītajā sadarbības tīklā 
(CoP) šobrīd ir 477 biedri, YouTube kanālā ir pieejami 
vebināru ieraksti un labās prakses video.
Par vēl dažām no mūsu aktualitātēm lasi tālāk šeit..
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Strādājam kopā, lai uzlabotu 
dzīvnieku veselību un 
samazinātu AMR
Ierobežojumi fiziskiem pasākumiem saistībā ar Covid-19
nav atturējuši mūs no tikšanās tiešsaistē. Mēs turpinām 
organizēt vebinārus, tai skaitā vebināru par to, kā varam 
strādāt kopā, lai uzlabotu dzīvnieku veselību un 
samazinātu antibiotiku rezistenci.  
Šajā vebinārā mēs dalījāmies ar informāciju par DISARM 
projektu un mūsu aktivitātēm, kam sekoja interaktīva 
jautājumu un atbilžu sesija – galvenais secinājums: 
pievienojies mūsu tīklam, lai dalītos ar savu pieredzi 
dzīvnieku veselības uzlabošanā un AMR samazināšanā! 
Ja vēlies to redzēt, ieraksts pieejams YouTube kanālā.

Noskatīties vebināra ierakstu

Cilvēki DISARM projektā
Mūsu kolēģe Līza Morgana (Lisa Morgans), lielo 
dzīvnieku veterinārārste un lopkopības daļas vadītāja 
institūtā Innovation for Agriculture (IfA) sniedza 
interviju Antibiotiku lietošanas samazināšanas 
aliansei (The Alliance to Save Our Antibiotics) par 
savu perspektīvu attiecībā uz antimikrobiālo 
rezistenci (AMR) un Covid-19 pandēmijas ietekmi.
Līza uzsver: “Sabiedrības izpratne par pandēmiju, 
vakcināciju un slimību izplatību COVID laikā ir 
pielīdzināma izpratnei par AMR, tādēļ, iespējams, 
tagad vairāk cilvēku labāk izpratīs AMR 
samazināšanas nepieciešamību’’

Pilnu interviju atrodi 
šeit!

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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CoP
kopsavilkumi

Mēs te bijām: SCAR Darba grupa 
par dzīvnieku veselības un 
labturības pētījumiem
Mēs iepazīstinājām ar DISARM projektu un tā mērķiem 
Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības pastāvīgās 
komitejas (Standing Committee on Agricultural Research 
(SCAR)) Darba grupas par dzīvnieku veselības un 
labturības pētījumiem sanāksmē. Šīs grupas mērķis ir 
uzlabot sadarbību pētniecības prioritizācijā, veidojot 
nepieciešamo kritisko masu un fokusu, lai palīdzētu 
realizēt Eiropas lopkopības industrijas un politikas 
veidotāju dzīvnieku veselības un labturības pētniecības 
vajadzības.

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

Sazinies ar
mums!

Interesanta diskusija praksē
balstītajā sadarbības tīklā (CoP)
CoP dalībnieki turpina dalīties ar interesantām ziņām un 
diskutēt par tēmām, kas saistītas ar dzīvnieku veselību 
un samazinātu antibiotiku lietošanu.  
Viens no piemēriem ir ieteikumi, ar ko dalījās Ozolea par 
hroniski augstu somatisko šūnu menedžmentu piena 
govīm, lai uzlabotu dzīvnieku veselību un labturību, un 
cīnītos ar AMR.
Tu vari pievienoties sadarbības tīklam Facebook. Neesi 
Facebook? CoP kopsavilkumi ir pieejami mūsu mājaslapā.

Saimniecības apskats
9 Eiropas valstīs saimnieki, veterinārārsti un barības 
konsultanti strādā ar DISARM saimniecības veselības 
komandu pieeju, lai uzlabotu savu saimniecību dzīvnieku 
veselību.

Holandiešu cūkkopības saimniecība ir apskatāma video.

Noskatīties Facebook

CoP Facebook

Uzzini
vairāk!

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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