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 مقدمه:

مین سالمت و حفظ جمعیت دامی و همچنین أمجموعه دامپزشکی استان با توجه به تنوع وظایف ذاتی خود در ت

 و فعال بوده است.تامین و تضمین سالمت سفره غذایی جامعه همواره در انچام طرح های پدافند غیر عامل پیشرو  

براساس همین گزارش ، در هفته پدافند غیر عامل شبکه های دامپزشکی شهرستانها با برنامه ریزی و هماهنگی با 

  اداره کل و همچنین مسئوالن شهرستانی بصور فعال در طرح پدافند غیر عامل حضور یافتند.

 : اهداف پدافند غیر عامل دامپزشکی

  گیری تسلیحات آفندی دشمن های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف سامانهو توانایی   کاهش قابلیت. 

 های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس در شرایط وقوع تهدید،  بقا، استمرار عملیات و فعالیت  باال بردن قابلیت

 .بحران و جنگ

 مراکز حیاتی، حساس و مهم در  تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی

 .برابر تهدیدات و عملیات دشمن

 سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن . 

 های تجهیزاتی و نیروی انسانی صرفه جوئی در هزینه. 

  فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی . 

  افزایش آستانه مقاومت و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن.  

  های ملی کشور روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایهحفظ. 

 : اقدامات وراهکارها پدافند غیر عامل در حوزه دامپزشکی

     ارتقای آموزش،ترویج واشاعه فرهنگ پدافندغیرعامل درنزدمدیران درراستای حفظ سرمایه های ملی درحوزه دامپزشکی 

     تمرکز زدایی ، جابجایی وتوزیع  راهبردی پدافند غیر عامل و توجه به اصلاگاهی وتوجه مدیران در طرح های  افزایش

 بزرگ مراکز حیاتی واحتراز از ساخت وساز مجموعه های

     پدافند غیر عامل )نقاط  وتدوین شناسنامه های جامع مراکز حیاتی وحساس ومهم برای مشخص نمودن وضعیت تهیه

 های میدانی واتخاذ تدابیر مناسب دید وبررسیقوت وضعف( آنها ، برنامه ریزی الزم ، باز

     به روز نمودن اطالعات وضعیت موجود تمامی مراکز به صورت خالصه مفید  

     پیگیری رعایت دقیق اصل حیطه بندی و اصول حفاظتی در امور پدافند غیر عامل 

 ه های پدافند غیر عاملاعمال مالحظات شدید حفاظتی در تهیه وتدوین ، نگهداری واجرای طرحها و برنام 
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 :دامپزشکی استان بوشهر برنامه های هفته پدافند غیرعامل

براساس دستورالعمل و  91/20/9111 مورخ 01492/91/02 ره کل دامپزشکی استان بوشهر براساس نامه شماره ااد

سازمان پدافندغیرعامل کشور، اقدام به برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل نموده تا از این طریق توان 

باال برده و بهداشت موادغذایی عملیاتی خود را در حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای خطرناک و مشترک بین انسان و دام 

دعوت از سایر دستگاههای مرتبط با حوزه کاری نیز هماهنگی بین ادارات مختلف را در اجرای مانور  و در همین راستا با

 سنجیده و نقاط ضعف و قوت را بررسی نماید. 

و سم این برنامه ها شامل اجرای مانور واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل، اجرای مانور واکسیناسیون 

عرضه ع و و اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی برمراکز توزی بهمراه مراقبت ازبیماریهاچک دام های بزرگ و کوپاشی 

   ده های خام دامی در سطح استان بوده است.رفرآو

 درادامه گزارش هریک از برنامه های اجرا شده به تفکیک و براساس سناریوی از پیش تعریف شده آورده شده است.

 بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل اداره کل دامپزشکی استان بوشهر گزارش داده خواهد شد.ابتدا ازروند فعالیت ستاد 

برای برنامه ریزی و مدیران استانی و شهرستانی با حضور بصورت ویدئوکنفرانس  برگزاری نشست تخصصی -

 انتخاب سناریوهای مختلف.

 هرچه بهتررزمایش ها.و دستگاههای همکاربرای اجرای فرمانداران شهرستان  هماهنگی با -

 و هفته های شعار  به توجه با  مرتبط های پیام و اخبار درج  با هفته این در اداره کل دامپزشکی سایت شدن فعال -

 .مختلف  های بخش در برنامه اجرا شده

 طول در اداری های نامه سربرگ در غیرعامل پدافند های پیام و( العالی مدظله) رهبری معظم مقام سخنان درج -

  و ادارات تابعه. لاداره ک مکاتبات در هفته

 اداره کل و سایرشهرستانها. محل در عامل غیر پدافند هفته با مرتبط های پوستر و( بنر) نوشته پارچه نصب -

 با مرتبط مطالب و ها پیام درج با(   مجازی فضای در ها رسان پیام ظرفیت) رسانی اطالع های کانال شدن فعال -

 .عامل غیر پدافند

 استانداری. آنالین باحضور کارشناسان مرتبط در کالس های پدافندغیرعامل ویژهآموزشی  های دوره شرکت در -

 استان.سطح  در ها موریتأم و وظایف با متناسب مختلف های رزمایش انجام -

 .دیداری و شنیداری ، نوشتاری های رسانه در  مذکور هفته ایام در مناسب  ای رسانه پوشش ایجاد -
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 برگزاری نشست تخصصی:

اقدام به یک نشست و شهرستانی با حضور مدیرکل دامپزشکی و رؤسای ادارات ستادی  12/0/11در تاریخ 

در زمینه برگزاری رزمایش در هفته پدافند غیرعامل گردید و مقرر شد ضمن اجرای برنامه بصورت ویدئوکنفرانس تخصصی 

مدیریت بیماریهای طیور و بهداشت و تبلیغاتی سه مورد رزمایش در حوزه بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی، بهداشت و 

 صورت گیرد. استاننظارت بربهداشت عمومی و موادغذایی درسطح 

 

 مصوبات:

 اجرای برنامه های تبلیغی در سطح استان -

در جاویدان روستای -ارم بخش-دشتستاناجرای رزمایش واکسیناسیون طیوربومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان  -

 20/20/9111تاریخ 

 مراقبت از بیماریهای دامی درسراسر استان درهفته پدافندغیرعامل.سم پاشی بهمراه و اجرای رزمایش واکسیناسیون  -

درهفته  سراسر استان اجرای رزمایش تشدیدنظارت بهداشتی برمراکز توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در  -

 پدافندغیرعامل.

 دعوت از مقامات برای شرکت در رزمایش ها. -

 دستگاههای مرتبط برای شرکت در رزمایش بعنوان دستگاه همکار.هماهنگی با سایر  -

 

 نشست تخصصی
 اداره کل دامپزشکیمکان: 92/70/9922تاریخ:  کمیته پدافند دامپزشکی استان وانعن

 دکترمرتضی بحرانی اعضاء
مهندس افشین 

 محمدزاده
 دکترمحمدرضاعباسی دکترنعمت اله رنجبر

دکتر مهدی 
 تنگستانی مکان

 سای شهرستانهارؤ

 تنظیم سناریو مانور-برگزاری مانور پدافند دراستان اهداف نشست

 مدیران کنندگان شرکت سطح نفر 51 تعداد شرکت کنندگان
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 کمیته پدافند دامپزشکی استان -نشست تخصصی بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل اعضاء حاضر در جلسه:

 توضیحات سمت نام و نام خانوادگی رديف

  مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر دکترمرتضی بحرانی 5

  مسئول ستادبزرگداشت هفته پدافندغیرعامل دامپزشکی استان بوشهر محمدزادهمهندس افشین  2

  رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکترنعمت اهلل رنجبر 3

  رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور،زنبورعسل و کرم ابریشم دکترمهدی تنگستانی مکان 4

  نظارت بربهداشت عمومی و موادغذایی رئیس اداره دکترمحمدرضاعباسی 1

  رؤسای ادارات دامپزشکی شهرستانها رؤسای شبکه ها  
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 :ای رسانه تولیدات گزارش

در هفته پدافند غیرعامل در راستای اطالع رسانی اهمیت پدافند خصوصاً پدافند زیستی در حوزه دامپزشکی از طریق 

مصاحبه با رسانه ها، پخش تراکت های آموزشی و پخش عکس، اطالع رسانی از طریق درج پیام رهبری در نامه های اداری، 

 خبرنامه های استانی برای عموم اقدام مناسب صورت پذیرفت.در  پورتال اداره کل، نصب بنر و درج خبر

 اهم اقدامات:

 دامپزشکی کشور.تهیه خبر و انتشار از طریق سایت های خبری استان و پورتال اداره کل و سازمان  -

 درج پیام رهبری در سربرگ نامه های اداری. -

 نتشاراخبار،عکس و کلیپ های تصویری از رزمایش ها در فضای مجازی.ا -

 پخش تراکت های آموزشی مرتبط با سناریوهای مانور در مناطق برگزاری رزمایش. -

 نصب بنر بزرگداشت هفته پدافندغیرعامل در سرب اداره کل و ادارات تابعه. -
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 برگزاری مانور پدافندغیرعامل:

جهت مقابله با هرگونه  کارکنان دامپزشکی و ایجادهماهنگی بیشتر باسایرادارات مرتبطبه منظور ارتقاء سطح آمادگی 

بیماریهای خطرناک دامی، بیماریهای مشترک بین انسان و دام و مسمومیت های غذایی ناشی از شرایط اضطراری از جمله 

واحد بازرسی و ارزیابی  توسط کارشناسان  هابرگزار گردید. این مانور موادخام دامی در سطح استان سه رزمایش مصرف

مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط قابل بهبود هر واحد به صورت جداگانه،جهت آمادگی بیشتر در شرایط مشابه  عملکرد

 .احتمالی به آنها اعالم شد

 اجرای رزمایش واکسیناسیون طیوربومی علیه بیماری نیوکاسل  مانور اول:

 بهمراه مراقبت فعال از بیماریها.دام های بزرگ و کوچک  و سم پاشی اجرای رزمایش واکسیناسیون دوم: مانور

 توزیع و عرضه فرآورده های خام دامیتولید، اجرای رزمایش تشدیدنظارت بهداشتی برمراکز  سوم: مانور
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 مانور اول: اجرای رزمایش واکسیناسیون طیوربومی علیه بیماری نیوکاسل

 رزمايش

 واکسیناسیون طیوربومی علیه بیماری نیوکاسل عنوان رزمایش

 روستای جاویدان-بخش ارم-شهرستان دشتستان مکان برگزاری 51/50/5311 تاریخ برگزاری

 اداره کل دامپزشکی مجری رزمایش برنامه محوری  دستگاهی     (  □استانی  □نوع رزمایش )ملی

 آمادگی برای مواجهه با بیماری آنفلونزای فوق حادطیور اهداف برگزاری رزمایش

 برطرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در عملیات واکسیناسیون دستاوردهای رزمایش

 دامپزشکی استان بوشهرمدیرکل  فرمانده

 پخش تراکت آموزشی –قطعه  طیوربومی در روستا  555واکسیناسیون  برنامه های اجرا شده

 یک روز مدت رزمایش نفر 55 تعداد شرکت کنندگان

 خبرنامه های استانی -نشر از طریق پورتال دامپزشکی ای انعکاس رسانه

 جهاد کشاورزی بخش ارم شورای بخش ارم بخش ارم یبخشدار همکاران رزمایش

 پورتال دامپزشکی خبر نامه تراکت آموزشی خبرصداوسیما تولیدات اطالع رسانی

 کلیپ تصویری آلبوم عکس عکس و فیلم

 بیماریهای مشترک بین انسان و دام تراکت آموزشی در زمینه  محصوالت فرهنگی

 نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات

 انجام مانور در زمان مقرر-دستگاهیهماهنگی مناسب بین  -حضور بموقع گروههای شرکت کننده درمانور-نقاط قوت: 
 نقاط ضعف:کمبود امکانات الزم

 پیشنهادات: برگزاری مانور مشابه باسناریو تخصصی توسط دستگاههای همکار در مانور
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 سناریو رزمایش واکسیناسیون طیوربومی علیه بیماری نیوکاسل:

با دامپزشکی شهرستان دشتی مبنی بر تلفات ناگهانی و هم زمان  جاویدانپیرو تماس تلفنی دهیار محترم روستای 

تعدادی مرغ و خروس در دامداری های روستا بدون فوت وقت کارشناس اداره مبارزه با بیماری های طیور شهرستان با 

و مرغدار محترم از  تمامی امکانات الزم از جمله وسایل نمونه برداری به محل مورد نظر در روستا اعزام و با هماهنگی دهیار

الشه های طیور تلف شده بازدید و از برخی طیور که عالئم بیماری را داشتند نمونه برداری شده  و کالبد گشایی نیز صورت 

 پذیرفته است .

سپس از سایر طیور روستا بازدید و معاینات الزم و بررسی های الزم طبق دستور سازمان دامپزشکی کشور انجام و 

هد کالبد گشایی و عالئم بالینی موجود در مرحله اول بیماری نیوکاسل تشخیص داده شده است که طی تماس بر اساس شوا

تلفنی کارشناس شبکه با رئیس دامپزشکی شهرستان مراتب اعالم گردید و نمونه اخذ شده در ظروف ویژه حمل نمونه 

با هماهنگی به  اداره کل استان بوشهر ارسال نگهداری و طبق استانداردهای سازمان دامپزشکی جهت تشخیص نهایی و 

 گردید. 

با عنایت به اینکه بیماری نیوکاسل از بیماری های ویروسی ، خطرناک و با قدرت اشاعه باال می باشد ، پیش بینی 

میگردد  در صورت عدم کنترل بیماری ، شاهد تلفات سنگین در طیور خانگی ، واحدهای صنعتی شهرستان و حیات وحش 

رامون باشیم و احتمال ضرر و زیان اقتصادی جبران ناپذیر برای روستانشینان  محترم و در نهایت به خطر افتادن ذخایر پی

ژنتیکی طیور بومی منطقه و شهرستان و به دنبال آن کاهش ضریب امنیت زیستی در پرندگان حیات وحش وجود  خواهد شد 

   مراتب را کتباً و تلفناً به ریاست محترم ستاد بحران شهرستان  ستانشت؛  لذا  بدون فوت وقت رئیس دامپزشکی شهرستان د

) فرماندار محترم ( اعالم و با هماهنگی تلفنی با فرماندار محترم جهت برگزاری جلسه فوق العاده با ادارات مرتبط برای 

بعد جلسه مربوطه با محوریت و مدیریت دامپزشکی در  ساعتیهمکاری و مساعدت با دامپزشکی هماهنگی انجام شده و 

برای هم اندیشی در این جلسه   شورای اسالمی و جهادکشاورزی بخش ارمبرگزار گردید و از بخشداری ،   روستامحل 

 دعوت به عمل آمد .

مفید در  توضیحاتی کوتاه ودشتستان شبکه دامپزشکی شهرستان   معاون؛  دکتر کریمیدر این جلسه جناب آقای 

خصوص بیماری نیوکاسل طیور ارائه داده و  از تمام حضار جهت مساعدت با دامپزشکی طلب درخواست نموده و با 

همفکری اعضا جهت اقدامات بعدی خط سیر عملیات طراحی  و  پس از بحث و تبادل نظر در راستای کنترل بیماری و به 

 ه شرح ذیر تعیین گردید :حداقل رساندن تلفات احتمالی طیور  وظایف اعضا  ب

 دامپزشکی  مدیریت عملیات ضدعفونی جایگاه و معدوم سازی تلفات احتمالی با محوریت

بخشداری از طریق دهیاری و شورا ، مسئول پشتیبانی و مساعدت جهت تمامی اکیپ ها  بوده  و همراهی  در سطح 

 ها را عهده دار خواهد بود  .  روستا و پیرامون روستا و جلب مشارکت مردمی در همکاری با اکیپ
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پس از تعیین اولویت ها و تعریف وظایف اعضا ، در هسته مدیریت عملیات کنترل و پیشگیری از اشاعه بیماری 

 قرار دارد ، سامان دهی نیروها و تقسیم کار به شرح زیر انجام گردید :دشتستان نیوکاسل که با مسئولیت  دامپزشکی 

گروه قرنطینه : انجام ضد عفونی در پست قرنطینه ورودی روستا و انجام عملیات  –ی اکیپ واکنش سریع دامپزشک

 معدوم سازی متشکل از یک کاردان و یک کارشناس دامپزشکی .

گروه واکسیناسیون  : شناسایی خانوارهای دارای طیور بومی با همکاری دهیاری و  –اکیپ واکنش سریع دامپزشکی 

 بتی طیور بومی، متشکل از دو کارشناس دامپزشکی .شورا وانجام واکسیناسیون ضر

گروه مراقبت : انجام نمونه برداری الزم و مراقبت از  بیماری های طیور با  –اکیپ واکنش سریع دامپزشکی  

محوریت بیماری نیوکاسل در روستا و انجام آموزش چهره به چهره برای افراد و توزیع بسته های آموزشی ، متشکل از یک 

 اس و یک دکتری دامپزشکی  .کارشن

در همان ساعات اولیه پس از جلسه در مبحث آموزش و اطالع رسانی ، با توجه به آمار اعالم شده توسط دهیاری 

تراکت اطالع رسانی در خصوص بیماری های مشترک طراحی و آماده  1روستا بسته های آموزشی برای تمام خانوار حاوی 

 ر اکیپ مراقبت قرار گرفته است .گردید که برای توزیع در اختیا

با همکاری هالل احمر در ابتدای روستا برپا شده و امکانات  برای ضد عونی دشتستان پست قرنطینه دامپزشکی 

 کردن لوازم و خودرو ها ، اسقرار دارد . 

اکیپ واکنش سریع واکسیناسیون و قرنطینه دامپزشکی با امکانات کامل جهت واکسیناسیون ، نمونه برداری و معدوم 

 .سازی به محل اعزام شده است 

جهت سازمان دامپزشکی کشور منطقه عملیاتی تعیین و واحدهای اپیدمیولوژیک  GISدر ادامه بر اساس نقشه 

 تعیین گردید .واکسیناسیون 

را طبق دستورالعمل سازمان دشتستان اساس تقسیم کار انجام شده ؛  اکیپ واکسیناسیون  دامپزشکی  نظر بر

برنامه طوالنی همچنین  دامپزشکی کشور و با رعایت تمام شرایط امنیتی زیستی و قرنطینه ای شروع به واکسیناسیون نمودند .

طبق استاندارها انجام گردید و با هماهنگی بخشداری و  مدت مراقبت از بیماری در روستا و روستاهای اطرف و شهرستان

دهیاری های محترم کالس های آموزشی در خصوص رعایت شرایط امنیتی زیستی و پیشگیری از بیماری ها به ویژه بیماری 

 طیور برای مردم محترم روستا انجام پذیرفت. 
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 :جلسه میدانی مانور

با اعالم دامپزشکی اعضای ستاد بحران شهرستان در محل رخداد بیماری تشکیل جلسه داده و اقدامات الزم  

بخشدار بخش ارم، رئیس شورای اسالمی در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماری در منطقه بررسی نمودند. در این جلسه که 

توضیحات معون شبکه س از بررسی سناریو رزمایش و پ .نیز حضور داشتند بخش ارم و مسئول جهادکشاورزی بخش ارم

 رزمایش وارد مرحله اجرا گردید. دامپزشکی شهرستان دشتستان

  

 

 

 

 

 

 

 گزارش عملکرد رزمایش:

افزایش سطح آمادگی پرسنل برای واکنش سریع در مواردی که نیاز به حضور بموقع و مؤثر   در راستای حفظ و

گروهی و ترکیبی با سایر ارگانها در کنترل و ریشه کنی رخدادهای احتمالی بیماری های دام، وجود دارد و همچنین انجام کار 

های سازمان دامپزشکی کشور، در تأمین بهداشت دام و طیور مبارزه علیه  به وظایف و مأموریت  طیور و آبزیان و با عنایت

ضمین امنیت و سالمت مواد غذایی و انجام وظیفه برای های مشترک بین انسان و دام و همچنین ت های واگیر و بیماری بیماری

به موضع پدافند غیرعامل و بحث تهدیدات زیستی و مدیریت بحران   های مشترک، های واگیر دامی و بیماری مقابله با بیماری

 . نگاه خاص داشته و قسمت اعظم عملیات های دامپزشکی در همین حوزه میباشد

پس از انجام هماهنگی های الزم و با حضور اکیپ واکنش سریع دامپزشکی  20/20/9111در همین راستا در مورخه 

اقدام به انجام عملیات واکنش  جهادکشاورزی،بخشداری و شورای اسالمی بخش ارمبا همکاری ستان شهرستان های دشت

توضیحات ارائه داده و پس از   سناریوی عملیات قرائت  نموده که ابتداجاویدان سریع واکسیناسیون طیور بومی در روستای 
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حوزه واکسیناسیون ، مراقبت ،  با موفقیت در  ، عملیات آغاز و شده توسط معاون شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان

 .تراکت آموزشی( انجام گردید 1حاوی )قرنطینه ، معدوم سازی و آموزش و توزیع بسته های آموزشی

 طیوربومیرزمایش پیشگیری و واکسیناسیون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم عملیات واکسیناسیون نوع دام/طیور نوع واکسن ام روستان

 قطعه 1111 طیور بومی نیوکاسل مقاوم به حرارت جاویدان

شبکه دامپزشکی دشتستان، مرکز دامپزشکی بخش : ی وربومیط ونیناسیواکس ادارات شرکت کننده در رزمایش 
 کشاورزی بخش ارمارم، بخشدار بخش ارم، رئیس شورای بخش ارم و مسئول جهاد 
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 مانور دوم: اجرای رزمایش تشدیدنظارت بهداشتی

 رزمايش

 تشدیدنظارت بهداشتی بر مراکزتوزیع و عرضه موادخام دامی عنوان رزمایش

 استانسطح  مکان برگزاری 50/50/11الی35/50/11 تاریخ برگزاری

 برنامه محوری  (    دستگاهی    □استانی  □)ملینوع رزمایش 
مجری 
 رزمایش

 اداره کل دامپزشکی

 آمادگی بین دستگاهی در زمینه تامین سالمت غذا اهداف برگزاری رزمایش

 تعزیرات حکومتی -صنعت و معدن -بهداشت ودرمان -هماهنگی الزم بین دستگاهی دامپزشکی دستاوردهای رزمایش

 دامپزشکی استان بوشهرمدیرکل  فرمانده

 بازدیدازمراکزتولید،توزیع و عرضه موادخام دامی برنامه های اجرا شده

  هفته پدافندغیرعامل مدت رزمایش نفر35 تعداد شرکت کنندگان

 یاستان یخبرنامه ها -یپورتال دامپزشک قینشر از طر ای انعکاس رسانه

 نیروی انتظامی اداره صنعت و معدن تعزیرات حکومتیاداره  شبکه بهداشت و درمان همکاران رزمایش

 یتراکت آموزش خبر نامه تولیدات اطالع رسانی

 کلیپ تصویری آلبوم عکس عکس و فیلم

 تراکت آموزشی در زمینه بهداشت موادغذایی محصوالت فرهنگی

 نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات

 هماهنگی مناسب بین دستگاهی -حضور بموقع گروههای شرکت کننده درمانور-نقاط قوت: 
 ---------نقاط ضعف:
 برگزاری مانور مشابه باسناریو تخصصی توسط دستگاههای همکار در مانورپیشنهادات: 
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 سناریو رزمایش تشدیدنظارت بهداشتی:

مبنی بر موارد مسمومیت غذایی دراثرمصرف گوشت مرغ در ها کزبهداشت شهرستان اپیرو گزارشات واصله از مر

با تمامی امکانات الزم از  هاشهرستاندامپزشکی واحدنظارت بهداشت عمومی و موادغذایی  ان، کارشناسهای استانشهرسطح 

جمله وسایل نمونه برداری به فروشگاههای توزیع و عرضه سطح شهر اعزام و پس از بررسی های انجام شده مشخص 

گردیده و در بین  استانمجوزهای قرنطینه ای بهداشتی و در شرایط نامعلوم وارد  نگردید یک محموله گوشت مرغ تازه بدو

 توزیع گردیده است.در سراسر استان فروشگاههای عرضه 

با عنایت به احتمال خطر مسمومیت های حاد و بحران تلفات انسانی و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و همچنین 

بدون فوت وقت مراتب را کتباً و تلفناً به ریاست  مدیرکل دامپزشکی استانمنطقه احتمال وجود یک نوع خطربیوتروریسم در 

محترم دقایقی بعد جلسه مربوطه با محوریت  استاندارمحترم ( اعالم و با هماهنگی تلفنی  استاندار)  استانمحترم ستاد بحران 

کل ، اداره دانشگاه علوم پزشکی،  بحران استانستاددامپزشکی برگزار گردید و از :  اداره کلو مدیریت دامپزشکی در محل 

  برای هم اندیشی در این جلسه دعوت به عمل آمد . و تعزیرات حکومت صنعت و معدن

توضیحاتی کوتاه و مفید در خصوص شرایط  استاندامپزشکی  مدیرکل؛  بحرانیدر این جلسه جناب آقای دکتر 

داده و  از تمام حضار جهت مساعدت با دامپزشکی طلب درخواست حمل، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی ارائه 

نموده و با همفکری اعضا جهت اقدامات بعدی خط سیر عملیات طراحی  و  پس از بحث و تبادل نظر در راستای کنترل 

 بیماری و به حداقل رساندن خسارات وارده  وظایف اعضا  به شرح ذیر تعیین گردید :

داشتی بر مرکز توزیع و عرضه در سطح شهر با محوریت دامپزشکی و همکاری مرکز مدیریت عملیات نظارت به

 میباشد . در سراسر استان و تعزیرات حکومتی ، اداره صنعت و معدنبهداشت

ساعت گذشته  04گزارشات موارد مسمومیت ناشی از مصرف خوراک مرغ در  در شهرستانها مرکزبهداشت ودرمان

 ر دهد.را در اختیار دامپزشکی قرا

درمحل پرونده تخلفاتی  ها درصورت مشاهده هرگونه تخلف در حین بازرسی ها اداره تعزیرات حکومتی شهرستان

 تشکیل و متخلف را به مراجع قضایی معرفی نماید.

امکانات الزم جهت همکاری با ستاد بحران را طبق درخواست  در هرشهرستان فرمانداری و بخشدار مرکزی

 دامپزشکی از سایر دستگاهها جمع آوری نماید.

پس از تعیین اولویت ها و تعریف وظایف اعضا ، در هسته مدیریت عملیات کنترل و پیشگیری از توزیع بیشتر مواد 

قرار دارد ، سامان دهی نیروها و تقسیم کار به  تانهادر شهرسدامپزشکی  خام دامی با مشخصات موردمشکوک که با مسئولیت

 شرح زیر انجام گردید :

 ، اداره گروه تشدیدنظارت بهداشتی : همکاری با نمایندگان محترم بهداشت و درمان –اکیپ واکنش سریع دامپزشکی 
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شناسان و تعزیرات حکومتی و انجام عملیات نظارت بهداشتی برمراکزعرضه متشکل از کار صنعت و معدن

 و تعزیرات حکومتی . ، اداره صنعت و معدندامپزشکی بهداشت و درمان

گروه کارشناسی  : همکاری با نمایندگان بهداشت و درمان جهت شناسایی  –اکیپ واکنش سریع دامپزشکی 

 خانوارهای دارای بیمار با عالیم مسمومیت و انجام درمان های الزم.

قرنطینه : انجام نمونه برداری الزم و مراقبت از  سایر فرآورده های خام دامی گروه  –اکیپ واکنش سریع دامپزشکی  

درحال عرضه در سطح شهر و انجام آموزش چهره به چهره برای افراد و توزیع بسته های آموزشی ، متشکل از یک 

 کارشناس و یک دکتری دامپزشکی  .

 در ادامه کار و در همان ساعات اولیه پس از جلسه : 

بسته های آموزشی برای تمام  فرمانداری هاحث آموزش و اطالع رسانی ، با توجه به آمار اعالم شده توسط در مب

تراکت اطالع رسانی در خصوص بیماری های مشترک و شرایط بهداشتی و مصرف موادخام دامی طراحی و  1خانوار حاوی 

 ست .آماده گردید که برای توزیع در اختیار اکیپ مراقبت قرار گرفته ا

اکیپ واکنش سریع نظارت بهداشتی و قرنطینه دامپزشکی با امکانات کامل جهت نظارت در سطح شهر ، نمونه 

 .برداری و معدوم سازی به محل اعزام شده است
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 گزارش عملکرد رزمایش:

حضور بموقع و مؤثر افزایش سطح آمادگی پرسنل برای واکنش سریع در مواردی که نیاز به   در راستای حفظ و

وجود دارد و همچنین انجام کار گروهی و ترکیبی با سایر ارگانها در رخدادهای احتمالی بیماری های مشترک بین انسان و 

های سازمان دامپزشکی کشور در تضمین امنیت و سالمت مواد غذایی و انجام وظیفه  به وظایف و مأموریت  دام  و با عنایت

به موضع پدافند غیرعامل و بحث تهدیدات زیستی و مدیریت بحران نگاه خاص داشته و   های مشترک، یبرای مقابله با بیمار

 . قسمت اعظم عملیات های دامپزشکی در همین حوزه میباشد

پس از انجام هماهنگی های الزم و با حضور اکیپ واکنش سریع دامپزشکی     درهفته پدافندغیرعاملدر همین راستا 

اقدام به  های سراسر استان همکاری ادارات بهداشت و درمان، صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی شهرستان با شهرستان ها

سناریوی   نموده که ابتدا انجام عملیات واکنش سریع تشدیدنظارت بهداشتی بر مراکزتوزیع و عرضه فرآورده های خام دامی

بهداشتی و جمع آوری محموله های غیربهداشتی از سطح  حوزه نظارت با موفقیت در  عملیات آغاز و ،  عملیات قرائت

تراکت  1، معدوم سازی محموله های آلوده و آموزش و توزیع بسته های آموزشی)حاوی  هامراکز توزیع و عرضه شهرستان

 آموزشی( انجام پذیرفت.

          حجم عملیات:

 برمراکزتولید، توزیع و عرضه مواد غذایی رزمایش گشت مشترک نظارت بهداشتی

        

 تعدادبازدید مراکز عرضه
تعداد 

 مواردغیربهداشتی

میزان محموله 
 (Kgضبط شده)

موارد ارجاعی به 
 مراجع قضایی

موارد پلمپ 
 شده

 1 1 2 8 17 قصابی

 1 6 21 22 79 مرغ فروشی

 1 1 1 12 33 رستوران و غذافروشی
سردخانه نگهداری فرآورده های 

 خام دامی
7 3 1 1 1 

 1 1 3111 3 11 عمده فروشی و بسته بندی تخم مرغ

 1 1 1 1 8 ماهی فروشی

 1  1 3 3 شرکت فرآوری آبزیان

 1 1 1 2 3 سایرموارد

 نیروی انتظامی –اداره صمت  -شبکه بهداشت و درمان -ادارات شرکت کننده در رزمایش گشت مشترک:شبکه دامپزشکی
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 و سم پاشی دام بهمراه مراقبت فعال از بیماریهامانور سوم: اجرای رزمایش واکسیناسیون 

 

 

 رزمايش

 مانور سوم: اجرای رزمایش واکسیناسیون و سم پاشی دام بهمراه مراقبت فعال از بیماریها عنوان رزمایش

 های استانشهرستان  مکان برگزاری 50/50/11الی35/50/11 تاریخ برگزاری

 اداره کل دامپزشکی مجری رزمایش برنامه محوری  دستگاهی     (  □استانی  □رزمایش )ملینوع 

 های مشترک بین انسان و دامآمادگی برای مواجهه با بیماری  اهداف برگزاری رزمایش

 پیشگیری از بیماریهای دامیبرطرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در عملیات  دستاوردهای رزمایش

 مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر فرمانده

 برنامه های اجرا شده
قبت امر-سم پاشی جایگاه -سم پاشی دام –گوسفند و بز  واکسیناسیون   واکسیناسیون  گاو و گوساله ،

 پخش تراکت آموزشی –هافعال بیماری در سطح روستا 

  هفته پدافندغیرعامل مدت رزمایش نفر 31 تعداد شرکت کنندگان

 خبرنامه های استانی -نشر از طریق پورتال دامپزشکی ای انعکاس رسانه

 حفاظت محیط زیست جهادکشاورزی دهیاری ها بخشداری ها همکاران رزمایش

 پورتال دامپزشکی خبر نامه تراکت آموزشی تولیدات اطالع رسانی

 کلیپ تصویری آلبوم عکس عکس و فیلم

 زمینه بیماریهای دامیتراکت آموزشی در  محصوالت فرهنگی

 نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات

 آمادگی نیروها-هماهنگی مناسب بین دستگاهی -حضور بموقع گروههای شرکت کننده درمانور-نقاط قوت: 

 --------نقاط ضعف:
 برگزاری مانور مشابه باسناریو تخصصی توسط دستگاههای همکار در مانورپیشنهادات: 
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 :و سم پاشی دام برگ و کوچک و مراقبت فعال از بیماریهاواکسیناسیون  سناریو رزمایش

، بالفاصله ورود گله های ناشناس و بدون هویت به بعضی روستاهامتعاقب تماس تلفنی یکی از دامداران مبنی بر 

ه منطقه اعزام و شهرستان  جهت بررسی و معاینه دام های بیمار بدرهر کارشناس واحد بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی 

نشانه هایی از بیماری های مشترک بین انسان و دام که بعضاً از طریق کنه ها از ، ان برخی شبکه هاطی گزارش کتبی کارشناس

   نشانه آلودگی انگلی به مشکوک  یمراقبت فعال از گله ها نیدرح نیهمچن دام به انسان منتقل می شود مشاهده گردید.

جهت تشخیص نهایی بیماری ، کارشناس شبکه نسبت به نمونه برداری انگل های خارجی مشاهده گردید که به همین منظور 

 .                   .اقدام و به آزمایشگاه ارسال نمود

 خطرناک و مشترک بین انسان و دام    از بیماری های  CCHFهای خطرناکی از جمله با توجه به اینکه بیماری 

ی باشد و در شرایط مناسب و عدم رعایت امنیت زیستی موجب اشاعه بیماری در منطقه شده و موجب خسارات سنگین م

و همچنین باعث شیوع بیماری خطرناک تب کریمه کنگو در بین انسانها شده  وارد می نماید اقتصادی به صنعت دامی استان

خطر انتقال بیماری نیز در حیات وحش پیرامون کانون آلوده و احتمال ضرر و زیان اقتصادی جبران ناپذیر برای و ازطرفی 

دامداران و در نهایت به خطر افتادن ذخایر ژنتیکی دام بومی منطقه و شهرستان و به دنبال آن کاهش ضریب امنیت زیستی در 

        استاناسرع وقت مراتب را تلفناً وکتباً به ریاست محترم ستاد بحران  دامپزشکی در مدیرکلدامداریها خواهد شد ؛  لذا  

محترم ( جهت برگزاری جلسه فوق العاده با ادارات مرتبط برای همکاری و مساعدت با دامپزشکی اعالم نمود .  استاندار) 

  دستگاههای ذیربطر گردید و از  برگزا بصورت ویدئوکنفرانسساعاتی بعد جلسه مربوطه با محوریت و مدیریت دامپزشکی 

 برای هم اندیشی در این جلسه دعوت به عمل آمد .

های توضیحاتی کوتاه و مفید در خصوص بیماری  استاندامپزشکی  مدیرکل؛  بحرانیدر این جلسه آقای دکتر 

طلب درخواست نموده و جهت مساعدت با دامپزشکی  اعضاءارائه داده واز تمام  مشترک که از طریق کنه هامنتقل می شوند

و سم پاشی دام ها و  استانبا همفکری اعضا جهت اقدامات بعدی از جمله واکسیناسیون ضربتی جمعیت دامی حساس 

و خط سیر عملیات طراحی  و  پس از بحث و تبادل نظر در راستای  جایگاهها بخصوص در مناطق آلوده برنامه اجرایی 

 ات احتمالی دامی وظایف اعضا  به شرح ذیر تعیین گردید :کنترل بیماری و به حداقل رساندن تلف

و معدوم سازی تلفات احتمالی با محوریت دامپزشکی و همکاری دام جایگاه  سم پاشی دام ومدیریت عملیات 

 محیط زیست  میباشد .

ماری در محیط زیست عالوه بر تعیین محل معدوم سازی و دفن دامهای تلف شده ، انجام عملیات رصد و پایش بی

 حیات وحش پیرامون را عهده دار خواهد بود  .

هالل احمر مسئول برپایی چادر و پست قرنطینه در جاده خروجی روستا بوده  و ضمن همکاری در اطالع رسانی ، 

 با دامپزشکی جهت ضد عفونی وسایل نقلیه همکاری خواهد نمود  . 
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ل پشتیبانی و مساعدت جهت تمامی اکیپ ها  بوده  و ، مسئوطریق دهیاری و شوراهای روستاها ازها بخشداری 

 در سطح روستا و پیرامون روستا و جلب مشارکت مردمی در همکاری با اکیپ ها را عهده دار خواهد بود  .  همراهی

پس از تعیین اولویت ها و تعریف وظایف اعضا ، در هسته مدیریت عملیات کنترل و پیشگیری از اشاعه که با 

 قرار دارد ، سامان دهی نیروها و تقسیم کار به شرح زیر انجام گردید : هاپزشکی شهرستان دام مسئولیت

گروه قرنطینه)کنترل ورود و خروج( : همکاری با نمایندگان محترم هالل احمر و  –اکیپ واکنش سریع دامپزشکی 

 . هاانجام ضد عفونی در پست قرنطینه ورودی روستا

گروه واکسیناسیون  : شناسایی خانوارهای دارای دام کوچک و بزرگ با همکاری  –اکیپ واکنش سریع دامپزشکی 

 دهیاری و شورا و انجام واکسیناسیون ضربتی ، متشکل از دو اکیپ واکسیناسیون در قالب دو نفرکارشناس دامپزشکی .

اری های دامی با گروه مراقبت : انجام نمونه برداری الزم و مراقبت از  بیم –اکیپ واکنش سریع دامپزشکی  

و انجام آموزش چهره به چهره برای افراد و توزیع بسته های آموزشی ، متشکل از  هادر روستا CCHFمحوریت بیماری 

 یک کارشناس و یک دکتری دامپزشکی  .

سم پاشی : اقدامات مربوط به معدوم سازی تلفات احتمالی و سم پاشیگروه معدوم سازی و  -اکیپ واکنش سریع

 دامپزشکیو کاردان ایگاهها شامل دونفر کارشناس ج دام و

 در ادامه کار و در همان ساعات اولیه پس از جلسه : 

، بسته های آموزشی   هادر مبحث آموزش و اطالع رسانی ، با توجه به آمار اعالم شده توسط دهیاری های  روستا

طراحی و آماده گردید که برای  کریمه کنگوتب برای تمام خانوار حاوی یک تراکت اطالع رسانی در خصوص بیماری 

 توزیع در اختیار اکیپ مراقبت قرار گرفته است .

ونی فبرپا شده و امکانات  برای ضد عها پست قرنطینه دامپزشکی با همکاری هالل احمر در جاده خروجی روستا

 کردن لوازم و خودرو ها ، استقرار دارد . 

سم دامپزشکی با امکانات کامل جهت واکسیناسیون ، نمونه برداری و  شیسم پااکیپ واکنش سریع واکسیناسیون و 

 به محل اعزام شده است.    . پاشی

برای سازمان دامپزشکی کشور منطقه عملیاتی تعیین و واحدهای اپیدمیولوژیک  GISدر ادامه بر اساس نقشه 

 گروههای واکنش سریع تشریح گردید.

دامپزشکی ، طبق دستورالعمل سازمان و سم پاشی واکسیناسیون  های اکیپ  نظر بر اساس تقسیم کار انجام شده ؛

 نمودند . و سم پاشی دامپزشکی کشور و با رعایت تمام شرایط امنیتی زیستی و قرنطینه ای شروع به واکسیناسیون
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براساس دستورالعمل اجرائی در دستور کار قرار گرفت و  هااز بیماری در شهرستانفعال  در ادامه کار برنامه مراقبت

از با هماهنگی بخشداری و دهیاری های محترم کالس های آموزشی در خصوص رعایت شرایط امنیتی زیستی و پیشگیری 

انجام روستایی برای مردم روستاهای مذکور با همکاری مرکزجهادکشاورزی   بیماری ها به ویژه بیماری تب کریمه کنگو

 پذیرفت. 
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 گزارش عملکرد رزمایش:

افزایش سطح آمادگی پرسنل برای واکنش سریع در مواردی که نیاز به حضور بموقع و مؤثر   در راستای حفظ و

وجود دارد و همچنین انجام کار گروهی و ترکیبی با سایر ارگانها در کنترل و ریشه کنی رخدادهای احتمالی بیماری های دام، 

های سازمان دامپزشکی کشور، در تأمین بهداشت دام و طیور مبارزه علیه  به وظایف و مأموریت  و با عنایتطیور و آبزیان 

به موضع پدافند غیرعامل و بحث تهدیدات زیستی و مدیریت بحران نگاه خاص داشته و قسمت اعظم   های واگیر، بیماری

 . عملیات های دامپزشکی در همین حوزه میباشد

پس از انجام هماهنگی های الزم و با حضور اکیپ واکنش سریع دامپزشکی  هفته پدافندغیرعاملدر همین راستا در 

اقدام به انجام عملیات واکنش  ها با همکاری ادارات هالل احمر، محیط زیست و جهادکشاورزی شهرستان و هاشهرستان 

سناریوی عملیات   نموده که ابتدا استاندر شی دام و جایگاه دام و سم پاسریع واکسیناسیون گاو و گوساله و بز و گوسفند 

مراقبت ، قرنطینه ، سم پاشی، حوزه واکسیناسیون ،  ، عملیات آغاز و با موفقیت در مدیرکل دامپزشکیدستور  باو   قرائت

 تراکت آموزشی( انجام گردید. 1معدوم سازی و آموزش و توزیع بسته های آموزشی)حاوی 
 هایماریدام بهمراه مراقبت فعال از ب یو سم پاش ونیناسیواکس شیرزما یمانور سوم: اجرا

 

 

 نوع دام/طیور نوع واکسن/سم پاشیواکسن/سم 
حجم عملیات 

 واکسیناسیون/سمپاشی

 رأس 13193 گوسفندوبز فلومترین سم پاشی دام

 رأس 29 گاو وگوساله فلومترین سم پاشی دام

 مترمربع 12173 جایگاه دام فلومترین ی جایگاهسم پاش

 رأس  328 گوسفندوبز P.P.R واکسیناسیون

 قالده  21 سگ هاری واکسیناسیون

 رأس  31 گاو وگوساله تب برفکی واکسیناسیون

 جهادکشاورزی-دهیاری ها-شورای روستا -بسیج سازندگی-ادارات شرکت کننده در رزمایش:شبکه دامپزشکی

 حجم عملیات نوع دام/طیور بیماری....مراقبت فعال از  نام روستا شهرستان

 مورد 1 پرندگان آبزی و کنار آبزی آنفلونزای فوق حادطیور آبگیرهای مند)منطقه شکارممنوع( دشتی

 مورد 1 پرندگان آبزی و کنار آبزی آنفلونزای فوق حادطیور جنگل های حراأ مطقه دیر دیر

 رأس  7 گاو لمپی اسکین –تب برفکی  –شاربن حسن آباد دیلم

 رأس  8 گوسفند آبله حسن آباد دیلم

 رأس  1311 بز بیماری های استراتژیک گود اخند عسلویه

 رأس  211 بز مراقبت تب برفکی الور ده کنگان

 رأس  211 بز مراقبت تب برفکی الور گل کنگان

 رأس  11 گوسفند و بز آبله حاجی آباد گناوه

آباد حاجی گناوه بز و گوسفند تب برفکی  رأس  11   
 مورد 2 پرندگان آبزی و کنار آبزی آنفلونزای فوق حادطیور باشي-بندر رستمي-محمدعامري– دلوار تنگستان

 اداره حفاظت محیط زیست-شبکه بهداشت و درمان-ادارات شرکت کننده در رزمایش:شبکه دامپزشکی
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