
Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Ελπίζοντας σε μια καλύτερη χρονιά!
Παρά την επίδραση των κυμάτων της COVID-19 στη διεξαγωγή 
των κοινωνικών δραστηριοτήτων, η ομάδα του DISARM βρήκε 
εναλλακτικές λύσεις για την πραγματοποίηση των 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων. 

Έτσι, μετά από τη χαλάρωση των περιορισμών το 2021 είμαστε 
πολύ απασχολημένοι! Προωθήσαμε το έργο DISARM σε διεθνής 
εκδηλώσεις, το Community of Practice έχει πάνω από 600 μέλη 
και περισσότερα διαδικτυακά σεμινάρια και βίντεο βέλτιστων 
πρακτικών είναι διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube channel. 
Δημοσιεύσαμε επίσης την εργαλειοθήκη της Ομάδας Υγείας!
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Διεθνής ανταλλαγές κτηνοτρόφων: 
ευκαιρίες για να ανακαλύψετε τις 
καλύτερες λύσεις για τη βελτίωση της 
υγείας των ζώων και τη μείωση της AMR
Ως μέρος των δραστηριοτήτων μας, το έργο DISARM πρόσφερε 
στους συμμετέχοντες κτηνοτρόφους την ευκαιρία να 
συναντήσουν κτηνοτρόφους από άλλες χώρες, μέλη του έργου. 
Οι κτηνοτρόφοι μπόρεσαν να επισκεφτούν άλλες μονάδες για να 
δουν και να συζητήσουν σε πραγματικές συνθήκες συγκεκριμένα 
προβλήματα που έχουν λύσει ή για τα οποία δεν έχουν βρει 
ακόμη λύση. Αυτή η ανταλλαγή μεταξύ επαγγελματιών που 
εργάζονται στον ίδιο τύπο εκτροφής ζώων επέτρεψε τον 
εντοπισμό καινοτόμων λύσεων, τις οποίες οι κτηνοτρόφοι 
εκτίμησαν θετικά. 

Σεμινάρια DISARM
Πολλές διαδικτυακές εκδηλώσεις έχουν οργανωθεί από 
τους συνεργάτες του DISARM.
Για παράδειγμα, στο διαδικτυακό σεμινάριο "Αρχές 
βιοασφάλειας και χρήση του Biocheck.Ugent", που 
παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Jeroen Dewulf, 
Πανεπιστήμιο της Γάνδης, μπορείτε να μάθετε τις 
γενικές αρχές πρόληψης της εισόδου και της εξάπλωσης 
ασθενειών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
Επιπλέον, μάθετε περισσότερα για το εργαλείο 
Biocheck, ένα σύστημα βαθμολόγησης που επιτρέπει 
την αντικειμενική ποσοτικοποίηση της ποιότητας των 
μέτρων βιοασφάλειας που λαμβάνονται σε μια μονάδα 
και υποδεικνύει παραμέτρους προς βελτίωση.

Δείτε το Σεμινάριο εδώ!

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=xpgTARYeiPo&t
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Έκθεση Προτεραιότητας της Έρευνας 
του DISARM σχετικά με τη σύσταση 
των Ομάδων Υγείας
Εστιάζοντας σε ό,τι λειτούργησε σωστά, σε προκλήσεις που 
αντιμετωπίστηκαν και στην πιθανότητα η προσέγγιση των 
ομάδων υγείας να ενσωματωθούν στα κύρια 
συμβουλευτικά/ρυθμιστικά συστήματα. Αυτή η έκθεση 
αποκαλύπτει ορισμένες μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ!

Σημειώστε την ημέρα!
Βρείτε μας στην εκδήλωση DISARM Stakeholder Event! 
Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες στις 16-17 Μαΐου!

Δευτέρα 16 Μαΐου – απογευματινή συνεδρίαση σχετικά 
με τη βιομηχανία
Τρίτη 17 Μαΐου – απογευματινή συνεδρίαση για τη 
χάραξης πολιτικής

Περισσότερες λεπτομέρειες προσεχώς!

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην Κοινότητα 
Εφαρμογής στο Facebook 
Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα
οδήγησε τα μέλη της κοινότητας να δημοσιεύσουν περισσότερες απόψεις
σχετικά με τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι. Όσον
αφορά την υγεία των ζώων και τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών,
χρειάζονται νέα εργαλεία για τη στήριξη του κτηνοτρόφου. Ένα μέλος
της κοινότητάς μας παρουσιάζει τις καινοτόμες ιδέες του.

Μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στην κοινότητα του Facebook. Δεν είστε 
στο Facebook; Δείτε τις περιλήψεις CoP που είναι διαθέσιμες στον 
ιστότοπο μας.

Συνεντεύξεις κτηνοτροφών
Κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι και σύμβουλοι ζωοτροφών 
από εννέα ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται με την 
ομάδας υγείας του DISARM για τη βελτίωση της 
υγείας των ζώων.
Ένας Ισπανός κτηνοτρόφος μας ξεναγεί στη φάρμα 
του σε αυτό το βίντεο.

Δείτε στο Youtube

κοινότητα του 
Facebook

Διαβάστε το 
ρεπορτάζ

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32019R0006
https://www.ozolea.it/veterinary-medicine-product-or-not-ozoleas-innovative-approach-within-the-new-regulatory-framework/?fbclid=IwAR3Ii-jXOt7IQRmfzbbIuMIzZH7QmROAuOx1E_cKWVfU5HUNkJxGnGUnypA
https://www.youtube.com/watch?v=OAVHRO2dzIk&t=1s
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/research-priorities-report-the-multi-actor-farm-health-team-approach/
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