
JÁRVÁNYVÉDELEM FEJLESZTÉSE TÖBBSZEREPLŐS 
TELEPI EGÉSZSÉGÜGYI CSAPATTAL

FŐBB SZEMPONTOK
• A gazdálkodókból, állatorvosokból, takarmányozási és telepi

tanácsadókból álló csapat összehozása a különböző tudásforrásokat
egyesíti, így a Multi-Actor Farm Health (MAFH) megközelítés hatékony
megközelítést jelent a gazdaságok járványvédelmének javítására.

• A DISARM projekt eszköztára azáltal segíti ezt a csapatot, hogy útmutatót
ad a gazdaságok egészségügyi tervezésének optimalizálásához.

• Ez a tájékoztató végigvezeti Önt a MAFH megközelítés különböző lépésein.

Előnyök
- Három személy többet tud 

egynél.
- Koherens és egyszerűsített 

tanácsok személyre szabott 
cselekvési tervben.

- Közös tulajdonjog, motiváció 
és elszámoltathatóság a 
csapatmunkából.

- A gazdálkodók támogatása a 
csapat többi tagjától a 
változtatás végrehajtásában.

- A Farm Health Plan
szerkezetet, nyomon 
követhetőséget és 
áttekintést ad az 
előrehaladásról.

1. lépés

2. lépés

3. lépés

4. lépés

5. lépés

Hozd létre a csoport és a 
csapat együttműködését.

Határozd meg az 
állategészség, állatjólét, 
termelékenység, 
járványmegelőzés és 
antibiotikum-felhasználás 
alapértékeit.

Határozd meg a céljaid; 
tűzd ki a valós célokat a 
SMART célmeghatározó és 
Action Planning
módszerekkel.

Hajtsd végre a 
változtatásokat, kövesd 
nyomon az előrehaladás 
és az elért hatás mutatóit.

Értékeld a folyamatot, 
vitasd meg a csapatoddal, 
és igazítsd a tervet ennek 
megfelelően.
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1. lépés: Saját csapat felállítása és sikeres együttműködés
“Együtt mindenki többet ér el”

2. lépés: Kiindulóhelyzet rögzítése – állatok állapota 
és egészsége, járványvédelem, antibiotikum-haszálat
és telep önértékelés
“Ha nem mérhető, nem kezelhető”

3. lépés: Akcióterv megalkotása (tervezés)

Példa: a telepi dolgozóm jövő 
hétfőn fog csizmát rendelni 36-46 
méretben, így minden látogató 
mindig csizmát fog használni, ha
meglátogatja a baromfiházakat.
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VÁLASSZ
és készíts 
SMART-ot

Határozd meg céljaidat a SMART szerint

Konkrét (Specific)

Mérhető (Measurable)

Elfogadható (Acceptable)

Valószerű (Realistic)

Időhöz kötött (Time-bound)

A kitűzött cél leírása a konkrét fejlesztési területet célozzon meg. 

A fejlesztés legyen mérhető vagy legyen valamilyen mutatója a 
folyamat követésének. 

A cél legyen elfogadható minden résztvevő partner számára. 

A cél elérése legyen valószerű azokkal az erőforrásokkal, amelyek 
a csapat rendelkezésére áll. 

Időkeret, a cél leírásában egyértelműen szerepel a fejlesztés 
kezdete és a tökéletesítés ideális megvalósulásának időpontja. 

Amint csapattársaiddal meghatároztátok a munka elsődleges 
területeit vagy kérdéseit, itt az idő a javítás érdekében kitűzni a 
SMART célokat. A SMART szervezéstani mozaikszó, mely a következő 
elemeket tartalmazza:



További információk:

- Legjobb gyakorlat videó: Using a multi-actor plan on a goat farm - YouTube
- DISARM MAFH megközelítés: Farm Health Team Toolbox - Disarm Project
- NETPOULSAFE projekt: https://www.netpoulsafe.eu

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatása által valósult
meg a 101000728 számú támogatási megállapodás keretében (NetPoulSafe).
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4. lépés: Változtatások eszközlése, naplózza előrehaladását, és figyelje a hatás főbb 
mutatóit (cselekvés)

“Tartson minden jelet a levegőben!” A végén a többszereplős csapat több SMART célt
hoz létre a megfelelő „tervezés-cselekvés-ellenőrzés-beavatkozás (PDCA) körökkel”, hogy
közelebb kerülhessen a célhoz (pl. a járványvédelmi megfeleléshez)

❑ hétfő: csizmák rendelése

❑ 28. héttől: Ellenőrzöm, hogy látogatás 
közben minden vendégen csizma van-e.

5. lépés: Értékelje előrehaladását, beszélje meg csapatával, és ennek megfelelően 
módosítsa a tervet (ellenőrzés+beavatkozás)

Cél Feladat Határidő Felelős Végrehajtó Állapot Eredmény
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2022. 06. 20. gazdálkodó munkás folyamatban csizma
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Pe: problémamegoldó
(1 vagy több személy)

Po: problématulajdonos
(1 személy)

Küldetés:

https://www.youtube.com/watch?v=cu7cIIlbOd8
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.netpoulsafe.eu/

