املقدمة:

مت �إن�شاء املخترب املركزي لل�صحة احليوانية لينتظم �ضمن عقد
امل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية التي تعنى
بال�صحة احليوانية وذلك للقيام بدور حيوي وهام من خالل
حتليل وفح�ص العينات الواردة من العيادات واملحاجر البيطرية
وذلك لرفع جودة ت�شخي�ص الأمرا�ض احليوانية كما �أنه ي�سهم
يف احلفاظ على ال�صحة العامة للمجتمع وذلك عن طريق
الفحو�صات الدورية التي تعمل على املنتجات احليوانية امل�ستوردة
للت�أكد من جودتها و�سالمتها من الأمرا�ض امل�شرتكة التي قد
تنتقل للإن�سان عن طريق تناوله �أو تداوله للمنتجات احليوانية
امللوثة مب�سببات هذه الأمرا�ض ،بالإ�ضافة �إلى �ضمان خلو هذه
املنتجات من متبقيات امل�ضادات احليوية والأدوية الأخرى وب�أنها
يف حدود الكميات امل�سموح بها ،عالوة على التن�سيق والتعاون
مع املختربات املرجعية الدولية واملنظمات العاملية ذات العالقة
املخت�صة بالأمرا�ض احليوانية ليكون املخت�صون على اطالع
دائما وم�ستمر على كل جديد يف هذه املجال ،كما يتولى املخترب
الإ�شراف والتقييم لأعمال املختربات يف جميع الأق�سام املخربية
و�إعداد قاعدة بيانات عن الأمرا�ض احليوانية ونتائج الفحو�صات
من خالل التقارير الدورية ال�شهرية وال�سنوية.

�أق�سام املخترب:

يوجد باملخترب �أربعة �أق�سام فنية رئي�سة وهي كالتايل:
 .1ق�سم الأمرا�ض احليوانية :يتم فيه ت�شخي�ص الأمرا�ض
احليوانية البكتريية والفريو�سية والطفيلية وعزل وت�صنيف
امليكروبات امل�سبب لها.
 .2ق�سم فح�ص املنتجات احليوانية :حيث يهتم بفح�ص املنتجات
احليوانية والك�شف عن م�ستوى متبقيات الأدوية البيطرية
والهرمونات واملبيدات احل�شرية والك�شف عن ال�سموم البكتريية
والفطرية كالأفالتوك�سني ب�إال�ضافة �إلى الك�شف عن م�ستوى املواد
امل�شعة.
 .3ق�سم الكيمياء احليوية وال�سموم :تُعنى بتقدير م�ستوى كميات
العنا�صر والفيتامينات واالنزميات املهمة للج�سم وت�شخي�ص
حاالت الت�سمم والك�شف عن �أنواع هذه ال�سموم.
 .4ق�سم معايرة الأدوية البيطرية :حيث يخت�ص ب�إختبار فاعلية
الأدوية واللقاحات امل�ستخدمة يف حت�صني احليوانات والت�أكد
من �سالمتها و�سميتها كما يتم التحقق من اخلوا�ص الفيزيائية
والكيميائية ومطابقتها ملوا�صفات امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
العاملية.
يت�ضمن املخترب املركزي عدد 8اق�سام خمتلفة بحيث يعنى كل
ق�سم بعمل فحو�صات معينة وهي كاالتي:
 .1خمترب الطفيليات.
 .2خمترب الكيمياء احليوية وال�سموم.

 .3خمترب الفريو�سات.
 .4خمترب التقنيه احليوية.
 .5خمترب االمرا�ض الن�سيجية.
 .6خمترب املناعة.
 .7خمترب البكترييا.
 .8خمترب االمن احليوي.
باال�ضافة الى امل�شرحة وغرف حت�ضري االو�ساط البكترييه وغرفة
التعقيم.

الكادر الفني باملخترب:

مت رفد هذه املختربات بعدد من اخلرباء و الأطباء البيطريني
وثلة من الكوادر املتخ�ص�صة بالإ�ضافة �إلى جمموعة من الوظائف
الإدارية والفنية امل�ساندة.
ي�ستقبل املخترب العينات للفح�ص من اجلهات التالية:
<()65عيادة بيطرية حكومية موزعة على خمتلف حمافظات
وواليات ال�سلطنة.
ً
< ( )14حمجر ًا بيطريا موزعا على خمتلف املنافذ احلدودية

بال�سلطنة (�شحنات الإ�سترياد والت�صدير) .
< العيادات البيطرية اخلا�صة.
< امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات االهتمام البيطري واحليواين.
< ال�شركات واملحالت املخت�صة بت�صنيع وبيع املواد وامل�ستلزمات
احليوانية.
وهذه العينات ميكن تق�سيمها بناء ًا على م�صدرها وغر�ض
الفح�ص كاالتي:

املخترب املركزي

-1عينات من العيادات احلكومية لت�شخي�ص �أمرا�ض احليوانات
االقت�صادية مثل االبقار،االغنام ،املاعز والدواجن.
-2عينات احليوانات غري االقت�صادية من العيادات احلكومية مثل
اخليول،القطط،طيور الزينة ،الكالب والغزالن�...ألخ.
 -3عينات من العيادات اخلا�صة.
 -4عينات من املحاجر البيطرية الر�ساليات اال�سترياد والت�صدير.
 -5عينات حتليل ومراقبة حيوانات ال�سباقات ( االبل واخليول).
-6عينات حتليل ومراقبة مناعة الدواجن .
 -7عينات حتليل ومراقبة منتجات امل�صانع وال�شركات.

لل�صحة احليوانية
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