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 -١تحديد خريطة الوبائيات لألمراض الوافدة.
 -٢إنشاء معامل مرجعية في المحافظات الحدودية.
 -٣التواص""ل ب""ين كلي""ات الط""ب البيط""ري لتط""وير من""اھج المق""ررات الدراس""ية لمرحلت""ي البك""الوريوس
والدراسات العليا من اجل تخريج طبيب بيطري معد بصورة جيدة للتفاعل مع متطلبات سوق العمل.
 -٤تفعيل نتائج األبح"اث المنش"ورة ف"ي الم"ؤتمر والت"ي تتض"من أس"اليب حديث"ة ف"ي الع"الج الفع"ال وذات
التكلفة االقتصادية األقل وخاصة من المصادر الطبيعية.
 -٥إنشاء كلية للثروة الحيوانية بسيناء لتنمية الثروة الحيوانية بالمنطقة .
 -٦لتحقي""ق مس""تقبل أفض""ل للط""ب البيط""ري يوص""ى الم""ؤتمر بإنش""اء وزارة الث""روة الحيواني""ة وتكلي""ف
خريجي كليات الطب البيطري ومنحھم الكادر الخاص أسوة بأعضاء المھن الطبية .
 -٧االھتمام بمعرفة مصادر التلوث البيئي وكيفية الوقاية منھا وأثارھا الضارة على الثروة الحيوانية .
 -٨ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالرقابة عل"ى األغذي"ة ذات األص"ل الحي"واني المس"توردة والمص"نعة
محليا ُ .
 -٩التع""اون العلم""ي ب""ين كلي""ات الط""ب البيط""ري والكلي""ات الطبي""ة المختلف""ة وكلي""ات العل""وم والزراع""ة
للوصول إلى أبحاث تطبيقية تخدم اإلنسان والبيئة والمجتمع .
 -١٠التأكي""د عل"""ى ض"""رورة تنظ"""يم إنش"""اء م"""زارع الحيوان"""ات وال"""دواجن ب"""الطرق الص"""حية وأن يك"""ون
الترخيص بإنشاء المزارع مرتبط بوجود إشراف بيطري مع مراعاة األع"داد المناس"بة م"ن الحيوان"ات أو
الطيور لتجنب تدني اإلنتاج وانتشار األمراض .
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 -١١ضرورة إنش"اء وح"دة متخصص"ة ف"ي األم"راض المش"تركة م"ن األطب"اء البيط"ريين داخ"ل م"ديريات
الص""حة العام""ة وذل""ك لض""مان التع""اون الفع""ال ب""ين األطب""اء البيط""ريين والبش""ريين لمراقب""ة ومكافح""ة ھ""ذه
األمراض .
 -١٢إتباع معايير الجودة واالعتماد للمعامل التي تقوم بتشخيص األم"راض حت"ى ت"تم ض"مانة التش"خيص
والتصنيف لألمراض وبالتالي عالجھا على الوجه األمثل .
 -١٣يوص""ى الم""ؤتمر ب""أن تق""وم النقاب""ة العام""ة لألطب""اء البيط"ريين بتفعي""ل ي""وم الطبي""ب البيط""ري وتبن "ى
التوصيات الخاصة بجميع مؤتمرات كلي"ات الط"ب البيط"ري الت"ي تعق"د خ"الل الع"ام عل"ى أن يق"وم س"عادة
نقيب األطباء البيطريين ومجلس النقابة العامة بالدعوة إل"ى اجتم"اع س"نوي يحض"ره جمي"ع عم"داء كلي"ات
الطب البيطري ومديري معاھ"د بح"وث ص"حة الحي"وان بال"دقي والعباس"ية والھ"رم والمراك"ز البحثي"ة ذات
العالقة وبحضور أ .د  /رئيس الھيئة العامة للخدمات البيطري"ة لمناقش"ة ھ"ذه التوص"يات ومتابع"ة تنفي"ذھا
من قبل الجھات المعنية تحت إشراف النقابة العامة لألطباء البيطريين .
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