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Implicarea și conștientizarea fermierilor 
și altora

Nadav Galon
consultant internațional FAO 
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2Obiectivele medicinei veterinare
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Sănătatea și bunăstarea 
animalelor

Fermierii
Securitatea alimentară

Durabilitatea fermei

Public health
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Lanțul valoric al bovinelor - de la fermă la furculiță

fermier intermediar procesator angro rețea consumator
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Knowledge

Fear

losses 

Cunoștințe despre DNC

4

Cunoștințe

Frică

Pierderi
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5Nivelul de conștientizare

ignoranță conștientizare grijă frică panică

0                                                                               100DNC
 Economic

 sezonier

 Nu este o toxico 
infecție

 Nu este o 
zoonoză
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6Impactul detectării timpurii
LSD/TAD outbreak  timeline

Introducerea 
infecției

Raportare 
serviciilor 

veterinare de 
stat

Notificat* 
semne clinice

Răspuns 
imediat

Diagnoză
&confirmare

pregătire

Notificarea despre infecție
“perioada ochi”

*fermier, med. vet privat, alții

“Vezi ceva- Spune ceva”
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• Eliminarea atitudinii “noi și ei” 

• Partenerii, părți interesate, colegii

• Similar, interese ne identice

• Divizarea sarcinilor și responsabilităților

• Lăsați business-ul să decurgă - minimizați 
interferența

“Timpul este schimbări”
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8Componentele analizei riscului

Bazat pe Codul de sănătate a animalelor al OIE 

Comunicarea riscului

Managmentul 
riscului

Identificarea 
riscului

Evaluarea 
riscului

Evaluarea 
expunerii

Evaluarea 
lansării

Evaluarea 
consecințelor
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• De către cine

• Cui

• Ce

• Cum

• Cînd

Comunicarea riscului fermierilor
LSD Awareness 

1. Depinde de cultură

2. Depinde de nivel

3. Interese

4. Stimulente
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10Fii creativ - comunicare riscului pe grupe de interese - Israel

Medic veterinar 
oficial

Lideri de 
comunitate

Întîlniri 
religioase

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q-KC5KsOnx4cFM&tbnid=RF4yG8niTtrwfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3530171,00.html&ei=ZjJ5UoexMoHH0QWZsoHoCg&psig=AFQjCNEJ7W3YE8t9MF3ih_JChXHD4kQlAw&ust=1383760854329380
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q-KC5KsOnx4cFM&tbnid=RF4yG8niTtrwfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3530171,00.html&ei=ZjJ5UoexMoHH0QWZsoHoCg&psig=AFQjCNEJ7W3YE8t9MF3ih_JChXHD4kQlAw&ust=1383760854329380
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• Acuratețe tehnică

• Autoritate delegată

• Ofițeri veterinari

• Medici veterinari privați
• abilități sociale și de comunicare

• abilități IT 

• Activarea liderilor sociali privind opiniile

De către cine – Servicii veterinare (SV)
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• Identificați diverse grupuri de audiență relevante
• În cadrul serviciilor veterinare

• În interiorul regiunii / raionului …

• Fermieri, deținători de animale (bovine), crescători de 
animale – FRONTIERE- risc înalt

• Comercianți

• Consumatori, publicul

• Nivel adecvat de tehnologii, cunoștințe

• Căi adecvate

Cui
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• Simplu, de facto, clar

• Ieftin și efectiv

• Utilizați imagini, cu font mare

• Evitați PMI (prea multă informație)

• Articole de acțiune; “faceți și nu faceți”

• Raportați !! 
• Ce - ceva special / special / evenimente / morbiditate

• Cum / cui

Ce
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• Vorbit – întîlniri
• Întîlniri cu fermierii

• Combinați cu alte evenimente organizate

• În scris - clar, simplu, sprijin
• Pliante, fișe de lucru, panouri publicitare

• Media- electronic, social – costisitor, efectiv ?

• E-mail, sms-uri, whatsapp, twit - “apasă”

• Site-ul web – “trage”- mai puțin eficient !

Cum
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Informații imprimate pentru deținători în limba națională
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16Medic veterinari privați

 Mergeți la 
fermă

 “Mîinile pe”

 Cunoștințe

 Stimulente 
economice

VCPR= Medic veterinar - Client - Pacient - Relație
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 Creați / actualizați recensămîntul fermierilor

 Includeți datele de contact

 Stabiliți întîlniri înainte de “sezon”

 Utilizați căi efective și adecvate

 Controlul efectiv al DNC se bazează pe:
 Conștientizare

 Comunicare și colaborare

 Transparență

Rezumat
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18Ține-ți ochii deschiși
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“vezi ceva -
spune ceva”


