
Diseminarea de soluții inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice

Speranțe pentru un an mai bun!
Chiar daca valurile pandemiei COVID-19 au continuat sa perturbe
buna funcționare a activităților sociale, echipa DISARM a gasit
soluții pentru derularea în condiții optime a activităților
planificate!
Astfel, după relaxarea restricțiilor în 2021 am fost foarte ocupați! 
Am continuat promovarea DISARM la evenimente externe,
Comunitatea de Practică are acum peste 600 membrii, și mult 
mai multe webinare și filme cu bune practici sunt disponibile pe 
canalul YouTube al proiectului. De asemenea, am publicat Multi-
Actor Farm Health Team Toolbox!
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Vizite naționale încrucișate ale fermierilor: 
oportunități de a descoperi cele mai bune
soluții pentru îmbunătățirea sănătății
animalelor și reducerea RAM
Ca parte a activităților noastre pilot de abordare a sănătății fermelor cu 
mai mulți actori, DISARM a creat oportunitatea unor vizite reciproce 
naționale și internaționale pentru fermierii participanți la studiile 
noastre de caz. Deși împiedicate de pandemie, din fericire, aceste 
vizite pline de satisfacții au putut avea loc respectând restricțiile 
privind întâlnirile fizice și călătoriile!
Fermierii au putut vizita alte ferme pentru a vedea și discuta în condiții 
reale despre problemele specifice pe care le-au rezolvat sau pentru 
care nu au găsit încă o soluție. Acest schimb între profesioniști care 
lucrează în același tip de fermă a permis identificarea unor soluții 
inovatoare, pe care fermierii gazdă le-au apreciat pozitiv. Vezi cele 
două fotografii de la vizite naționale încrucișate din România!

Webinare DISARM
Numeroase evenimente on-line au fost organizate de 
partenerii DISARM.
Din webinar-ul ”Principii de biosecuritate și utilizarea 
Biocheck pentru evaluarea biosecurității fermei”, care 
a fost prezentat de  Prof. Jeroen Dewulf de la 
Universitatea Ghent, se pot afla principiile generale 
ale unei bune biosecurități în fermele de animale. În 
plus, poți afla mai multe despre instrumentul 
Biocheck, un sistem de punctare care permite 
cuantificarea obiectivă a calității măsurilor de 
biosecuritate luate într-o fermă și identifică zonele 
care trebuie îmbunătățite
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Inregistreaza-te si Alatura-te Grupului Facebook

Vedeți WEBINARUL aici!

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/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=xpgTARYeiPo&t
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Sinteze CoP

Raportul DISARM privind
prioritizarea cercetării în abordarea
sănătății fermelor cu cu mai mulți
actori
Concentrându-se pe ceea ce a funcționat bine, provocările 
care au fost experimentate și posibilitatea încorporării 
echipelor de sănătate cu mai mulți actori (sau similare) în 
sistemele de consiliere/reglementare majore pentru 
asigurarea sănătății fermelor, acest raport dezvăluie unele 
diferențe mari între statele membre ale UE!

Salvează data!
Alăturați-vă evenimentului DISARM Stakeholder! Are loc la 
Bruxelles în perioada 16-17 mai!

Luni 16 mai – sesiune de după-amiază pentru industrie
Marți, 17 mai – sesiune de după-amiază pentru factorii de decizie

Mai multe detalii în curând!

Discuții interesante în 
Comunitatea de Practică
Noul Regulament UE privind produsele medicinale
veterinare a determinat membrii comunității să publice
mai multe opinii cu privire la dificultățile cu care se vor
confrunta fermierii. În ceea ce privește sănătatea
animală și reducerea consumului de antibiotice, sunt 
necesare noi instrumente care să sprijine fermierul. Un 
membru al comunității noastre își prezintă ideile 
inovatoare.
Încă puteți să vă alăturați grupului de pe Facebook. Nu 
aveți cont pe Facebook? Citiți sintezele CoP disponibile 
pe site-ul nostru.

Mărturii ale fermierilor
Fermieri, medici veterinari, nutriționiști și facilitatori din 
nouă țări europene lucrează în echipe de sănătate multi-
actor formate pe modelul DISARM pentru a îmbunătăți
sănătatea animalelor. 
Un fermier spaniol din proiectul DISARM, și-a prezentat 
ferma de suine într-un videoclip pe care îl puteți viziona. 

CoP pe
Facebook
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Urmăriți pe Youtube

Citește 
raportul!

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.facebook.com/groups/242076006728832/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=OAVHRO2dzIk&t=1s
https://disarmproject.eu/resources/research-priorities-report-the-multi-actor-farm-health-team-approach/
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