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Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

Atvadāmies no DISARM!
DISARM tika plānots no 2019.gada janvāra līdz 
2021.gada decembrim. Saņemot 6 mēnešu 
pagarinājumu, lai tiktu galā ar COVID-19 nesto 
ierobežojumu izmaiņām aktivitāšu īstenošanā, š.g. 
jūnijā DISARM noslēdzas. Mēs esam lepni par 
projektā sasniegto un gribētu pateikties visiem, 
kas iesaistījās mūsu aktivitātēs. 
Bet DISARM sagatavotie un apkopotie resursi 
joprojām būs pieejami – par dažiem no tiem 
pastāstīsim šajā ziņu lapā – turpini tos izmantot!

Izpēti ko mēs darām

Noskaties video

DISARM resursi
DISARM ir sagatavojis daudzus informatīvus 
materiālus dažādām cilvēku grupām un izmantošanas 
mērķiem, tie visi ir pieejami mūsu mājaslapā:
Ieskats praksē video, īsi kopsavilkumi, un labās 
prakses vadlīnijas – meklē mājaslapā pēc dzīvnieku 
sugas un tēmas.
E-studiju moduļi – gatavi izmantošanai studiju 
kursos saistībā ar dzīvnieku veselību un antibiotiku 
izmantošanu.
Politikas rekomendācijas – par izmaiņu 
atbalstīšanu saimniecību līmenī, saimniecības veselības 
komandu pieejas izplatīšanu un Vienas veselības 
pieejas sasniegšanu praksē. 
Saimniecības veselības komandas izveidošanas 
materiālu apkopojums – lai palīdzētu Jums izveidot 
savu saimniecības veselības komandu, kā arī izveidotu 
un liktu lietā dzīvnieku veselības uzlabošanas darba 
plānu.

ArMoR partnerība
Projekti AMRILS, AVANT, DISARM, Healthy 
Livestock un ROADMAP ir izveidojuši kopīgu 
tematisko grupu, izmantojot Horizon Results 
Booster rīku. ArMoR mērķis ir veidot ietvaru 
labākas izpratnes veidošanai par antimikrobiālo 
rezistenci lopkopībā un atbalstīt kopu rezultātu 
izplatīšanu.
Apskati mūsu piedāvātos risinājumus ArMoR video 
un DISARM, kā arī citu augstākminēto projektu  
mājaslapās!

Meklē DISARM resursus

Atrodi mūs YouTube

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Pievienojies Facebook grupai
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Praksē balstītais sadarbības tīkls 
turpina darboties
Priecājamies, ka ROADMAP pārņems DISARM 
Facebook grupu – praksē balstīto sadarbības 
tīklu. 

Tagad tam būs jauns nosaukums: Animal 
Health & Antibiotics Network – tā 
joprojām būs grupa, kurā dalīties ar 
sadarbības idejām un industrijas inovācijām. 
Grupā turpina uzņemt jaunus biedrus –
nekautrējies – uzsāc diskusiju vai uzraksti 
komentāru esošajās tēmās!

Noskatīties politikas sesiju

Paldies!
Paldies, ka bijāt daļa no DISARM projekta –
turpiniet sarunāties, apmainīties ar idejām 
un nekad nebeidziet mācīties! 

DISARM apkopoja inovatīvus risinājumus 
antimikrobiālās rezistences samazināšanai, 
fokusējoties uz dzīvnieku veselību un 
pārdomātu antibiotiku lietošanu. 
Turpināsim visi strādāt lopkopības ilgtspējas 
un dzīvnieku veselības uzlabošanai!

Final Video

Facebook grupa

DISARM noslēguma pasākumi
16. un 17. maijā DISARM rīkoja pēdējos
pasākumus nozares pārstāvjiem un politikas
veidotājiem. Pasākumi bija plaši apmeklēti, un 
tajos notika daudzas rosinošas diskusijas.

Nevarējāt mums pievienoties? Abas sesijas
varat noskatīties YouTube.

Noskatīties industrijas 
sesiju
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