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ROHEALTH Wytyczne dotyczące polityki i
strategii najlepszych praktyk

Koordynator Ilias Kyriazakis dzieli się swoimi przemyśleniami na temat
głównych osiągnięć PROHEALTH, po 5 latach projektu we współpracy
publiczno-prywatnej

Projekt PROHEALTH: zrównoważona intensywna produkcja
trzody chlewnej i drobiu był największym w historii projektem finansowanym przez Unię Europejską w zakresie zdrowia i dobrostanu
zwierząt. Projekt rozpoczął się w
grudniu 2013 r. i zakończy się w listopadzie 2018 r. warsztatami i sympozjum naukowym, które odbędzie
się w dniach 27-28 listopada 2018 r.
w Gent (Belgia).
Konsorcjum, które zajęło się problemami związanymi z chorobami
produkcyjnymi trzody chlewnej i
drobiu, składało się z 22 partnerów
z 10 krajów Unii Europejskiej i jednego kraju stowarzyszonego.
Partnerzy tworzący konsorcjum
stanowili komplementarną grupę
przedstawicieli przemysłu i środowiska akademickiego, co pomogło
utrzymać odpowiednie działania w
projekcie przez cały okres jego trwania. Projekt PROHEALTH miał na
celu zrozumienie wielowymiarowego wymiaru patologii u zwierząt
utrzymywanych w systemie intensywnej produkcji. Jego wyniki powinny pomóc w zapewnieniu skutecznych strategii kontroli w celu
zmniejszenia negatywnego wpływu
chorób związanych z produkcją na
zdrowie i dobrostan zwierząt. Niektóre z tych strategii kontroli zostały
już wdrożone w praktyce i wskazują
wymierne korzyści ekonomiczne,
przy jednoczesnym zachowaniu
zdrowia i dobrostanu świń i drobiu.
Podsumowaliśmy niektóre z

Rycina 1. PROHEALTH Broszura na temat wytycznych dotyczących polityki i najlepszych
praktyk
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rezultatów projektu w postaci „Wytycznych dotyczących polityki i
strategii najlepszych praktyk”, które
powinny mieć znaczenie dla różnych zainteresowanych stron. Można pobrać te dokumenty w formie
kompaktowej tutaj.
Więcej informacji dostępnych
jest na stronie projektu: www.fp7-prohealth.eu. Z przyjemnością

informuję, że strona internetowa
PROHEALTH zostanie utrzymana i
nadal będzie publikować raporty na
temat dodatkowych wyników Projektu do grudnia 2020 roku.
Miałem przywilej koordynowania
Projektu PROHEALTH od momentu jego powstania oraz doprowadzenia go do końca. To była wspaniała
podróż, ale jak wszystkie dobre

rzeczy w życiu, musi się zakończyć.
PROHEALTH wciąż będzie miał
jednak wpływ na sposób chowu
świń i drobiu w Unii Europejskiej.
Poprawa stanu zdrowia i dobrobytu
będzie długotrwałą spuścizną.
Dziękuję za tę szansę.
Ilias Kyriazakis
Koordynator PROHEALTH

W

ydarzenie PROHEALTH w
Parlamencie Europejskim

Przed konferencyjna kolacja z najważniejszymi europejskimi interesariuszami

Projekt PROHEALTH jest zaszczycony możliwością przedstawienia swoich ostatecznych wyników najważniejszym europejskim
interesariuszom, w tym przedstawicielom Parlamentu Europejskiego
i jego zespołom ds. Oceny Nauki i
Technologii (STOA) oraz jego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI), a także wyspecjalizowanym agencjom Komisji
Europejskiej, badaczom i inwestorom. Ramy tej wymiany zostaną
uformowane podczas kolacji zorganizowanej w siedzibie Parlamentu
Europejskiego w Brukseli w poniedziałek, 26 listopada. Podczas tego
wydarzenia koordynator projektu
PROHEALTH prof. Ilias Kyriazakis
(Uniwersytet w Newcastle) i dr Theo
Kanellos (przedstawiciel Zoetis w
projekcie PROHEALTH, reprezentujący interesariuszy z branży oraz
Konsorcjum) opowiedzą o lepszym
zrozumieniu wielopłaszczyznowego
wymiaru patologii zwierząt związanego z intensyfikacją produkcji w
UE oraz sposobu, w jaki można je
wykorzystać do poprawy zdrowia i
dobrostanu trzody chlewnej i drobiu. Szczególny nacisk zostanie położony na nowe możliwości diagnostyczne i cyfrowe, z których niektóre
zostały opracowane przez PROHEALTH w celu rozwiązywania tych
problemów. Przedstawione zostaną

Rycina 2. Fotografia: Parlament Europejski

również główne wnioski płynące
z projektu i sposoby, w jaki mogą
one przyczynić się do rozwiązania
głównych problemów, jakie stoją
przed sektorem chowu zwierząt w
całej UE. Uczestnicy wysłuchają i
będą mogli porozmawiać o tym, co
jest stawką w związku ze zdrowiem
i dobrostanem zwierząt w Europie,
perspektywami rozwijającej się gospodarki oraz innowacyjnymi wyzwaniami na rynku europejskim i
globalnym.
Podczas gdy wydarzenie w Brukseli jest przeznaczone tylko dla zaproszonych uczestników, w tym
Liderów Zestawów Roboczych PROHEALTH, w ciągu dwóch kolejnych
dni członkowie PROHEALTH zaprezentują swoje wyniki szczegółowo na warsztatach branżowych i
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sympozjum naukowym, otwartym
dla wszystkich zainteresowanych, w
Gent 27-28 listopada (patrz następny
artykuł). Główne wnioski i zalecenia
zostały również zebrane w formie
kompaktowej w wytycznych dotyczących polityki i najlepszych praktyk. Krajobraz chowu trzody chlewnej i drobiu w UE zmienia się bardzo
szybko, przy jednoczesnej konieczności stawiania czoła nowym wyzwaniom, takim jak afrykański pomór świń i konieczności znalezienia
nowych sposobów radzenia sobie z
chorobami produkcyjnymi w obliczu zagrożenia ze strony oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Mamy nadzieję, że PROHEALTH
przyczynił się do zaoferowania rozwiązań w tym zakresie.
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D

ołącz do nas w finałowym wydarzeniu
PROHEALTH

PROHEALTH Warsztaty dla Przedsiębiorców i Sympozjum Naukowe,
Gent, Belgia 27-28 Listopada 2018

Podczas gdy PROHEALTH zmierza do końca, nie przegap okazji do
dołączenia do naszego konsorcjum
na Warsztatach dla Przedsiębiorstw
i Sympozjum Naukowym. Wydarzenie będzie miało miejsce w Gent
w Belgii w dniach 27-28 listopada
2018. Zaprosiliśmy kluczowych wykładowców z i spoza konsorcjum do
obrad oraz do przedstawienia swoich mistrzowskich doświadczeń z
zakresu zrównoważonej produkcji
trzody chlewnej i drobiu.
Warsztaty dla przedsiębiorców
odbędą się 27 listopada w dwóch
równoległych sesjach dotyczących
trzody chlewnej i drobiu. Pierwsza część będzie się skupiała na
wewnętrznych doświadczeniach z
PROHEALTH, które odbyły się w
ciągu pięciu lat trwania projektu,
a druga część będzie obejmowała
wpływ zrównoważonej produkcji
trzody chlewnej i drobiu dla szerokiej grupy odbiorców.
Jako dodatek do kluczowych prezentacji 28 listopada na Sympozjum
Naukowym będą zaprezentowane
postery i abstrakty w celu przedstawienia krótkiego wglądu do projektów badawczych i powiązanych
z nimi aktywności. Odbędzie się
również posiedzenie okrągłego stołu z kluczowymi wykładowcami w
celu zapewnienia okazji dla dyskusji
i poprawy wspólnego transferu wiedzy.

Rycina 3. Location of PROHEALTH final events Het Pand, Ghent, Belgium (source: UGENT)

Powiązane warsztaty i sympozjum zapewnią unikalną platformę
dla wymiany pomysłów, zarówno
naukowych jak i praktycznych, pomiędzy praktykującymi lekarzami
weterynarii, naukowcami i innymi
osobami zajmującymi się w swojej
pracy zdrowiem zwierząt w całej
Europie.
Szczegółowy program można znaleźć na stronie PROHEALTH: http://
www.fp7-prohealth.eu/events/prohealth-industry-workshops-and-scientific-symposium.
Zarejestruj się już dziś w celu zapewnienia miejsca na PROHEALTH
Industry Workshops and Scientific
Symposium.

PROHEALTH project
www.fp7-prohealth.eu

Najważniejsze
informacje:
22 partnerów europejskich:
12 związanych z przemysłem, 10 akademickich
Czas trwania projektu: 01.12.2013 - 30.11.2018
Koordynator projektu: Prof Ilias Kyriazakis, Uniwersytetw Newcastle, Wielka Brytania
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