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Διάδοση Καινοτόμων Λύσεων για τη Διαχείριση της Ανθεκτικότητας στα Αντιβιοτικά

Αποχαιρετισμός από το DISARM!
Το πρόγραμμα DISARM σχεδιάστηκε προς υλοποίηση από 
τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021. Με μία 
εξάμηνη παράταση λόγω των περιοριστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν για τη μετρίαση των επιπτώσεων της COVID-19, 
ο φετινός Ιούνιος αποτελεί και το τέλος της χρηματοδότησης 
του προγράμματος. Είμαστε πολύ περήφανοι από τα 
επιτεύγματα του δικτύου που δημιουργήθηκε και θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε όλους όσους ενεπλάκησαν!!
Το ταξίδι δεν σταματάει εδώ- συνεχίστε τις συνομιλίες καθώς 
και τη χρήση όλων των πηγών, κάποιες από τις οποίες 
επισημαίνονται σε αυτή την ενημέρωση.

Το DISARM χρηματοδοτήθηκε από το HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπό την Grant Agreement No 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Join Facebook Group

Ανακαλύψτε τι κάνουμε

Δείτε το βίντεο

Χρήση των πηγών του DISARM
DISARM έχει δημιουργήσει πληροφοριακό υλικό για μία 
ευρεία γκάμα ανθρώπων/σκοπών, το οποίο είναι 
διαθέσιμο στον διαδικτυακό μας ισότοπο:
Πρακτικές πληροφορίες  σε μορφή βίντεο, μικρά 
περιληπτικά κείμενα και οδηγοί καλών πρακτικών – ψάξτε 
το διαδίκτυο ανάλογα με το είδος ζώου και το θέμα.
Ενότητες e-Learning , οι οποίες είναι έτοιμες προς 
χρήση ως μέρος μαθημάτων που αφορούν την υγεία των 
ζώων φάρμας καθώς και τη χρήση αντιβιοτικών.
Προτάσεις στρατηγικής που αφορούν στην υποστήριξη 
αλλαγών στο επίπεδο της φάρμας, επέκταση του δικτύου 
των συμμετεχόντων της ομάδας υγείας της φάρμας και 
επίτευξη της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας στην πράξη.
Εργαλειοθήκη της Ομάδας Υγείας για να σε βοηθήσει 
να στήσεις τη δική σου multi-actor ομάδα και να 
αναπτύξεις και να βάλεις σε δράση ένα πλάνο δράσεων 
για την υγεία των ζώων. 

Η ομάδα ArMoR
Τα προγράμματα AMRILS, AVANT, DISARM, Healthy 
Livestock, και ROADMAP συμβλήθηκαν με τη 
βοήθεια του Horizon Results Booster. Η ArMoR
σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός αντιληπτικού πλαισίου 
για την καλύτερη κατανόηση ΑΜR στα συστήματα 
ζωικής παραγωγής και την αλληλοϋποστήριξη σε 
κοινές δράσεις διάχυσης.
Ανακαλύψτε τις λύσεις μας για ένα ΑΜR-ανθεκτικό 
ΑrMoR διαβάζοντας τις διαδικτυακές ενημερώσεις 
του προγράμματος.

Ψάξτε τις πηγές

Βρείτε μας στο YouTube

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/
https://www.youtube.com/watch?v=BinBVAQ8RM0
https://disarmproject.eu/what-we-do/e-learning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/policy/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.ecehh.org/antimicrobial-resistance-microbiology/
https://avant-project.eu/
https://healthylivestock.net/
https://www.roadmap-h2020.eu/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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Συνεχίζοντας το Community 
of Practice
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε ότι το ROADMAP έχει αναλάβει 
την διατήρηση του DISARM’s Facebook βασισμένη 
στο Community of Practice. 

Τώρα υπό το καινούριο όνομα: Υγεία Ζώων & 
Δίκτυο Αντιβιοτικών (Animal Health & 
Antibiotics Network) – αυτό θα συνεχιστεί ως 
χώρος για το διαμοιρασμό πληροφοριών και ιδεών 
για συνεργασίες.

Η ομάδα θα συνεχίσει να καλωσορίζει νέα μέλη!! 
Μην ντρέπεστε – κάντε την αρχή, κάντε ένα 
σχόλιο!

Παρακολούθησε τη δράση στην 
πολιτική

Το DISARM χρηματοδοτήθηκε από το HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπό την Grant Agreement No 817591.

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Join Facebook Group

Ευχαριστούμε!
Ευχαριστούμε που ήσουν μέρος του 
προγράμματος του DISARM –συνέχισε να μιλάς 
σε άλλους, να ανταλλάσσεις ιδέες και μην 
σταματάς να μαθαίνεις!

Το DISARM δημιουργήθηκε για την Διάδοση 
Καινοτόμων Λύσεων για τη Διαχείριση της 
Ανθεκτικότητας στα Αντιβιοτικά, εστιάζοντας στην 
υγεία των ζώων και τη συνετή χρήση 
αντιβιοτικών. Ας συνεχίσουμε όλοι να 
προασπίζουμε την υγιή, βιώσιμη και ανθεκτική 
κτηνοτροφία.

Final Video

Facebook Group

Τα τελευταία γεγονότα του 
DISARM
Στις 16 και 17 Μαΐου, το DISARM διοργάνωσε τις 
τελευταίες δράσεις των για τη βιομηχανία και τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι δράσεις είχαν μεγάλη 
ανταπόκριση και έγιναν αρκετές παραγωγικές 
συζητήσεις.

Δεν μπόρεσες να παρευρεθείς; Μπορείς να 
παρακολουθήσεις και τις δύο δράσεις στο YouTube.

Παρακολούθησε τη δράση στη 
βιομηχανία

https://www.roadmap-h2020.eu/
https://youtu.be/ga7vMDLSTDI
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://youtu.be/EcB1jpxtfy4
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://youtu.be/vq2CynYW9RY
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