
Diseminarea de soluții inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice

Este timpul relansării de 
primăvară!
John Muir a spus odată, „munca de primăvară se desfășoară
cu entuziasm” și nu este cu nimic mai prejos relansarea de 
primăvară a proiectului nostru DISARM. Noi am continuat să 
promovăm DISARM la evenimente organizate de terți,
Comunitatea de Practică are acum 477 membrii și mai multe
materiale video disponibile pe canalul nostru de YouTube.
Mai jos puteți să vedeți unele din cele mai recente realizări
ale noastre…
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Lucrând împreună pentru sănătatea
animalelor și reducerea RAM
Restricțiile COVID-19 privind organizarea de întâlniri fizice
nu ne-au împiedicat să vă contactăm online. Am 
continuat să organizăm webinarii, inclusiv unul despre
cum putem lucra împreună pentru a îmbunătăți sănătatea
animalelor și a reduce rezistența la antibiotice.
La acest eveniment, am prezentat mai multe informații
despre proiectul DISARM și munca noastră, urmată de o 
sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri - mesajul
cheie a fost: Alăturați-vă rețelei noastre pentru a vă
împărtăși ideile despre sănătatea animalelor și rezistența
la antibiotice!

L-ați pierdut? Nu vă faceți griji, înregistrarea este
disponibilă pe canalul nostru de YouTube.

Vedeți înregistrarea webinar-ului

Oameni din spatele DISARM
Unul din membrii echipei noastre, Lisa Morgans, 
medic veterinar șef pentru animale de fermă la 
Innovation for Agriculture (IfA) a acordat un interviu 
pentru The Alliance to Save Our Antibiotics în care 
prezintă perspectiva ei asupra rezistenței 
antimicrobiene (RAM) și pandemiei Covid-19.
Ea a afirmat că: “Cunoștințele asimilate de public
privind pandemiile, vaccinarea și răspândirea bolilor
în timpul COVID sunt transferabile la RAM, așa că îmi
imaginez că mulți oameni vor putea acum să
aprecieze mai bine intervențiile pentru reducerea
RAM.”

Vedeți interviul 
complet aici!
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https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Sinteze CoP

Am fost aici: Grupul de lucru 
colaborativ pentru sănătatea și 
bunăstarea animalelor al SCAR
Am prezentat Proiectul DISARM și obiectivele lui la 
întâlnirea Grupului de lucru colaborativ pentru
sănătatea și bunăstarea animalelor al Comitetului
permanent pentru cercetare agricolă (SCAR). Prin 
obiectivele sale, acest grup vizează stabilirea priorităților 
și achizițiilor în cercetare, creând masa critică necesară 
și concentrându-se pe furnizarea nevoilor de cercetare 
în domeniul sănătății și bunăstării animalelor factorilor 
de decizie politică și industriei zootehnice din Europa.

Intră în contact
Pentru mai multe informații despre proiectul DISARM și
oportunitățile de a vă implica sau de a colabora cu noi, vă
rugăm să ne contactați. Spuneți-ne despre activitățile voastre!

Contactați-ne!

Discuții interesante în 
Comunitatea de Practică
Membrii comunității continuă să disemineze știri și să 
poarte discuții interesante despre sănătatea animalelor și 
reducerea consumului de antibiotice. 
Un exemplu este cel oferit de Ozolea pentru vacile cu 
valori mari ale celulelor somatice din lapte, prin oferirea 
unor recomandări privind sănătatea și bunăstarea
animalelor și lupta împotriva RAM.
Încă puteți să vă alăturați grupului de pe Facebook. Nu 
aveți cont pe Facebook? Citiți sintezele CoP disponibile 
pe site-ul nostru.

Turul fermei
În 9 țări europene, fermierii, medicii veterinari, 
nutriționiștii și facilitatorii lucrează cu echipele de sănătate
multi-actor formate pe modelul DISARM pentru a 
îmbunătăți sănătatea animalelor. 

Un fermier olandez din proiectul DISARM, și-a prezentat 
ferma de suine într-un videoclip pe care îl puteți viziona. 

Urmăriți pe Facebook

CoP pe
Facebook

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