
مگزارش برگزاري جلسه توجيهي هما  1392استان در سال داخله اي كنترل بيماري تب مالتهنگي برنامه

و(و اولويت برنامه كنترل بيماري در استانهاي بابروز باالاستان تب مالت در به بروز رو به افزايش بيماري نظر غرب
و تقويت به منظورو) شمال غرب كشور  و برونمشاركت توجيه بخشهاي مرتبط كلو بخشي درون بخشي اداره
يدامپزشكي استان  و دامپزشكيبرنامهو با هدف ارائه جلسه مداخله اي كنترل بيماري در استان با محوريت دانشگاه

و اجراييو معاوني توجيهي با حضور معاونت محترم بهداشت و ان فني مسؤوالن واحد هاي، مديران مراكز بهداشت
و مبارزه با بيماريها وبهداشت محيط  كل معاونانو مدير كل محترم دامپزشكي و مديران شبكه هاي دامپزشكي اداره

ازدر. گرديد در سالن اجتماعات معاونت بهداشتي برگزار 9/6/1392 تاريخدشهرستانهاي تابعه استان در آغاز جلسه پس
درمجيد جناب آقاي مهندس پاپي ...تالوت آياتي چند از كالم  خصوص اهميت بيماري معاون محترم بهداشتي مطالبي

و روند  و تحليل وضعيت و نقش هماهنگي بين بخشي در كنترل بيماري و اقتصادي ، اجتماعي در ابعاد بهداشتي
و مقايسه موارد گزارش شده بيماري با استانهاي غرب كشور و اهم اقدامات اين بيماري در سالهاي اخير دراستان

ميتبا تحليل همه گير شناخايشان اظهار داشتند. ارائه كردند معاونت در كنترل بيماري درچند سال گذشته ي آشكار
و مصرف شير وفراورده هاي شيري آلوده سهمي شود كه بخش عمده موارد بيبماري از تماس مستقيم با دام ناشي شده

صد همچنين. استهشتاندك درابتالي موارد انساني دا در بر اهميت واكسيناسيون و درصد كانونهاي بيماري دراستان
مشاركت بخش دامپزشكيوتماس بادام حين ضرورت فرهنگ سازي با هدف ترويج استفاده از وسائل حفاظت فردي 

و اطالع رساني روستاييان  نقدر. تاكيد كردند در آموزش نرم افزاري برنامه شه پراكندگي موارد بيماري براساسادامه
ARCGIS و نماي كلي استان و تحليل قرار گرفت توسط ايشان به تفكيك شهرستانها ه مدير كل درادام. مورد بررسي

و الگوي غالب پرورش سنتي و اطالعات دام دراستان محترم دامپزشكي استان با اشاره به پيشينه كهن دامپروري
و موانع اجرايي موج جمعيت دامي استان راهكارهاي عمده كنترل بهد به ويژه محدوديتوبيماري در دام دسترسي

، محدوديت فصل واكسيناسيون و فقدان اعتبار الزم دامها واكسن و ، عدم مشاركت برخي دامداران دربرنامه ايمنسازي
و كشتار دامهاي آلو ه كل در حوزه همچنين گزارش كاركرد اين ادار. را تشريح كردندهدبراي اجراي عمليات تست

و معدوم سازي دامهاي آلوده طي سالهاييواكسيناس و خونگيري . از سوي ايشان ارائه گرديد92ماهه5و91ون
و مختصر درباره اقدامات انجام شده در خصوص نظارتر محترم گروه بهداشت محيط گزارشي مهندس صفرزاده مدي

و توزيع شي ساماندهي واحدهاي تهيه و سنتي استايرفراورده هاي و طرح موضوع در شوراي سالمت امنيت غذايين
،همچنين دكتر ساكي مدير. ارائه كرد  فعاليتهاي عمدهو راهبردها گروه مبارزه بابيماريهاي واگير اهداف اختصاصي

و شبكه هاي دامپزشكي استان ارائه كرد پيش بيني شده در برنامه مداخله در پايان. اي را با تاكيد بر مراكز بهداشت
و پيشنهادهاي خود پرداختند  محاضران به طرح پرسشها و شبكه هاي دامپزشكيو قررگرديد همكارن مراكزبهداشت

ا بارهنظرات اصالحي خودرادر و برنامه مداخله بهي تا هفته آينده اعالم نمايند  به طور ماهانه گزارش اقدامات انجام شده
. اين معاونت ارسال گردد


