
Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

Ceram uz labāku situāciju jaunajā 
gadā!
Neskatoties uz COVID-19 pandēmijas viļņiem, kas ir mainījuši 
plānus attiecībā uz dažādu aktivitāšu īstenošanu, DISARM 
komanda ir atradusi veidus kā turpināt plānotās aktivitātes! 
Līdz ar to, kopš ierobežojumu samazināšanās mēs esam 
strādājuši ļoti aktīvi. Esam izplatījuši informāciju par DISARM 
dažādos pasākumus, Praksē balstītajā sadarbības tīklā 
(Community of Practice) ir pievienojušies vairāk kā 600 
dalībnieki, vēl vairāk vebināru ieraksti un labās prakses video 
pieejami mūsu YouTube kanālā. Esam arī sagatavojuši 
saimniecības ganāmpulka veselības grupu atbalstošu materiālu 
apkopojumu (Multi-Actor Farm Health Team Toolbox)!
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Apmaiņas vizītes saimniecībās: iespēja 
iepazīties ar labākajiem risinājumiem, lai 
uzlabotu dzīvnieku veselību un 
samazinātu AMR
Saimniecības ganāmpulka veselības grupu veidošanas ietvaros, 
mēs piedāvājām iesaistītajām saimniecībām apmeklēt citas 
DISARM iesaistītās saimniecības savas valsts un partnervalstu 
robežās. Lai gan šo aktivitāti ierobežoja COVID-19, tomēr bija 
iespējams atrast veidus, kā šīs praktiski noderīgās apmaiņas 
vizītes organizēt respektējot pandēmijas ierobežojumus.
Saimnieki varēja apmeklēt citas saimniecības, apskatīt dažādus 
praktiskus risinājumus un diskutēt par specifiskām saimniecības 
veselības problēmām saimniecības līmenī. Šī pieredzes apmaiņas 
aktivitāte starp profesionāļiem, kas darbojas tajā pašā nozarē, kā 
apmeklētās saimniecības ļāva arī kopīgi identificēt inovatīvus 
risinājumus, ko saimnieki, kas uzņēma viesus vērtēja ļoti pozitīvi. 
Attēlos redzama pieredzes apmaiņas vizīte Rumānijā

DISARM vebināri
DISARM partneri ir organizējuši daudzus 
tiešsaistes pasākumus, piemēram, vebināru
’’Biodrošības principi un Biochek izmantošana. 
UGENT’’, tajā Jūs variet apgūt galvenos slimību 
prevencijas un biodrošības principus lopkopībā. 
Pie tam, uzzinot vairāk par Biochek rīku –
vērtējuma sistēmu, kas ļauj objektīvi noteikt kāda 
ir piemēroto biodrošības pasākumu kvalitāte 
saimniecībā un parāda, jomas, kurās būtu 
nepieciešami uzlabojumi. 

Saite uz vebināru šeit
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https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.youtube.com/watch?v=xpgTARYeiPo&t
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CoP
kopsavilkums

DISARM pētniecības prioritāšu 
ziņojums par saimniecības 
ganāmpulka veselības grupu pieeju
Fokusējoties uz to, kas noritēja veiksmīgi un kādi bija 
izaicinājumi izmantojot šo pieeju DAISARM projekta 
ietvaros, galvenie secinājumi saistās ar saimniecības 
ganāmpulka veselības grupu pieejas izmantošanu plašāka 
mēroga saimniecību konsultēšanas un regulatorajās
sistēmās. Ziņojums atklāj arī būtiskas reģionālās atšķirības 
ES dalībvalstu starpā.

Ierakstiet kalendārā!
Pievienojaties mums DISARM pasākumā Briselē no š.g. 
16.-17.maijam!

Pirmdien, 16.maijā – pēcpusdienas sesija industrijas 
pārstāvjiem
Otrdien, 17.maijā – pēcpusdienas sesija politikas 
veidotājiem
Plašāka informācija drīzumā būs pieejama!

Interesanta diskusija praksē 
balstītajā sadarbības tīklā (CoP)
Jaunais ES regulējums veterinārās medicīnas produktiem
izraisījis diskusiju par sarežģījumiem saimniekiem, kas būs
ar to saistīti. Attiecībā uz dzīvnieku veselību un antibiotiku
lietošanas samazināšanu, jauni risinājumi ir nepieciešami,
lai atbalstītu saimniecības. Mūsu tīkla dalībnieki izsaka savas
idejas par to, kādi tie varētu būt.
Joprojām iespējams pievienoties CoP Facebook
kontam. Neesi Facebook? Iepazīsties ar CoP
kopsavilkumiem mūsu mājaslapā.

Saimnieku atsauksmes par dalību 
DISARM
Saimnieki, veterinārārsti un ēdināšanas konsultanti no 9 
ES valstīm strādā kopīgi veidojot saimniecības veselības 
grupas un izmantojot DISARM pieeju.
Spāņu cūkkopis, kas iesaistīts DISARM, šajā video stāsta 
par savu saimniecību un pieredzi AMR samazināšanā.

Skatīties Youtube

CoP Facebook

Izlasi 
ziņojumu šeit
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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.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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