اقدامات واحد طیور استان لرستان سال 99-0011-
 .1تشکیل جلسه ستاد آنفلوانزای استان در محل استانداری با حضور کلیه دستگاههای اجرائی مربوطه
 .2تشکیل جلسه با بخش خصوصی و اطالع رسانی الزم در خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد و نیوکاسل
 .3راه اندازی کمیته تخصصی طیور در استان و استفاده از اعضای هیات علمی دانشگاه دامپزشکی استان و متخصصان طیور
استان در خصوص برنامه ریزی و ارائه راهکارهای جهت کنترل و پیشگیری بیماریها
 .4جلسه در خصوص آموزش و ترویج در جهاد کشاورزی هماهنگی و اطالع رسانی در خصوص آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان و نیوکاسل
 .5پایش و مراقبت در سطح روستاهای استان و در صورت وجود هرگونه تلفات اعزام کارشناس به منطقه و اقدام به نمونه
گیری و ارسال نمونه ها به سازمان
 .6برگزاری کالس آموزشی برای کلیه مرغداران با هماهنگی جهادکشاورزی و اتحادیه مرغداران
 .7جلسه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و هماهنگی های الزم در زمینه کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد که بیماری
مشترک بین انسان و دام هستند و ابالغ مصوبات جلسه به واحد های اجرایی دو دستگاه
 .8بازدید های دوره ای از مزارع مرغ مادر فعال در سطح استان و نمونه برداری سرمی
 .9حضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی صداو سیما و رسانه های گروهی جهت اطالع رسانی و افزایش آگاهی مردم
در خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
 .11اجرای طرح ملی واکسیناسیون رایگان نیوکاسل در سطح روستاها در طیور بومی
آموزش مداوم  ،توزیع ضدعفونی رایگان ،ارسال پیامک های بهداشتی باعث شد که در لرستان شیوع
بیماری انفلونزای فوق حاد را در طیور صنعتی نداشته باشیم

برنامه های پیش بینی شده برای سال 0011
-1اجرای مرحله چهارم واکسیناسیون طیور بومی برعلیه نیو کاسل
-2طرح پایش بیماری سالمونلوز در مزارع مرغ مادر گوشتی
-3تشدید مراقبتهای فعال و غیر فعال در روستاها و زیستگاههای حیات وحش
-4افزایش کالسهای آموزشی و ارتقاء علمی پرورش دهندگان به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر
-5ساماندهی بیشتر زنبورستانها و گسترش مراقبتهای فعال و غیر فعال در استان

