
 

 إنجازات مديرية الطب البيطرى بالقليوبية

    2018لعام 

   -فى مجال الطب الوقائى: -أوالً :

     

  فى مجال اللقاحات السيادية )أ(
  -تم تنفيذ المأموريات الخاصة باللقاحات السيادية  للقاحات األتية :

 

 لقاح الحمى القالعية ثنائى العترة  -1

 ( ماعز4098) –( أغنام 11471) –( جاموس 81946) –( أبقار 114663بلغ ما تم تحصينه  عدد )

 ( حيوان.279148بإجمالى )

 

 لقاح حمى الوادى المتصدع -2
 ( ماعز4098) –(أغنام 11391) –( جاموس 148821) –( أبقار 114169بلغ ما تم تحصينه عدد )

 ( حيوان.278491بإجمالى )( جمال 12)  –

  

 لقاح التسمم الدموى  -3
 ( حيوان.25331بإجمالى )( أغنام 1094_) ( جاموس4899)_( أبقار 8969بلغ ما تم تحصينه  عدد )

 

 لقاح جدرى الضان والجلد العقدى   -5
    .( حيوان 110217( أغنام بإجمالى عدد )27569_) ( أبقار82648بلغ ما تم تحصينه  عدد )

 

 -فى مجال الدواجن :)ب( 
  ( بإجمالى عدد 301958( ومن األرانب عدد )1235226عدد )بلغ ما تم عالجه من الدواجن

 ( طائر.1537184)

 (طائر1161106بلغ عدد ما تم تحصينه من الطيور ) 

 

 -فى مجال المجازر والتفتيش على اللحوم:  -ثانياً 
  -في مجال فحص اللحوم داخل المجازر: -1

 ( ماعز 2483)_  (أغنام15795)_ ( جاموس 28297)_( أبقار 43783تم الكشف على عدد  ) -

( ذبيحة بمجازر الحيوانات بالمحافظة قبل وبعد الذبيح وتم 115898) بإجمالى عدد  ( جمال25540)_

 التصريح بما هو صالح منها لإلستهالك اآلدمي .

 

    -في مجال فحص الطيور داخل مجازر الدواجن للمحافظة:  -2

بالمحافظة قبل وبعد الذبيح وتم التصريح بما هو صالح تم الكشف على الطيور الواردة بمجازر الدواجن 

( طائر وذلك من خالل اإلشراف على مجازر الدواجن 10787997لالستهالك اآلدمي وبلغ جملة عدد)

 بالمحافظة .

 



 

 

 -في مجال التفتيش على اللحـــــــــــــــــــوم: -3

لمراقبة ومتابعة أماكن عرض وبيع اللحوم  تم التنسيق مع مباحث تموين القليوبية والقيام بالحمالت  -

 0( محضرا للمخالفين462واألسماك والدواجن بالمحافظة وأسفرت هذه الحمالت عن تحرير عدد )

 ( مجازر نصف الي. 3( مجازر وجاري تطوير )9تم رفع كفاءه عدد ) -

 

  -رشادية للتوعية بخطورة المرض وطرق الوقاية منه:الندوات اإل -:ثالثا
إدارة اإلرشاد بالمديرية بعمل ندوات ارشادية لتنشيط الوعي البيطري على مستوى األطباء واإلداريين تقوم 

 ندوة موزعة على جميع مراكز المحافظة. ( 530) وكانت حصيلة الندوات اإلرشادية  عدد والمربين ،
 

 -فى مجال الرعاية والعالج: –: رابعا

اض المتوطنة والجراحية والجلدية والطفيليات الداخلية تم عالج جميع الحاالت بالوحدات من األمر

 والخارجية 
 -عدد الحاالت التى تم عالجها : -

( 4859)_( دواب 5414)_( جمال 850)_ ( أغنام24509)_ ( جاموس26640)_( االبقار22594)

 ( حيوان.85611باجمالى  )  ( قطط745)_كالب 

 

 وحده دملو( كما تم احالل وتجديد وحده )كفر علي شرف الدين  –تم افتتاح وحدتين )وحده طنط الجزيره  -

 

تم افتتاح اداره قها البيطريه وذلك تسهيال علي المواطنين وضمانا لوصول الرعايه البيطريه لجميع انحاء  -

 المحافظه

الهيئه القبطيه   -حزب مستقبل وطن  –( قافله عالجيه مجانيه بالتعاون مع ) الجامعه 56تم عمل )-

 الهيئه العامه للخدمات البيطريه(-االنجيليه  

 
 


