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Lêi ban biªn tËp:  

ho¹t ®éng cña m¹ng 
l−íi gi¸m s¸t dÞch bÖnh 
trªn ®µn lîn  
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C¸c biÖn ph¸p 
ng¨n chÆn  dÞch 
Cóm gia cÇm bïng 

ph¸t trë 
l¹i  

(Xem trang 9) 

Nh÷ng ngµy qua dÞch Cóm gia cÇm ®· x¶y ra 
trªn diÖn réng ë hÇu kh¾p c¸c tØnh thµnh trong 
c¶ n−íc, huyÖn Hoµi §øc còng ®· x¶y ra dÞch 
t¹i 15/21 x· thÞ trÊn ! VËy lµm thÕ nµo mµ x· 
S¬n §ång kh«ng ®Ó x¶y ra dÞch Cóm gia cÇm? 

Ban thó y x∙ S¬n §ång 
QuyÕt t©m 
ng¨n chÆn 
dÞch Cóm gia 
cÇm  

(Xem trang 2) 

(Xem trang 8) 

(Xem tiÕp trang 6 ) 

 TiÕp tôc sè b¸o tr−íc, trong sè nµy chóng t«i còng dµnh phÇn lín c¸c bµi viÕt 
®Ó ®¨ng t¶i nh÷ng th«ng tin vÒ bÖnh cóm gia cÇm, c¸ch phßng chèng, biÖn ph¸p kh«i 
phôc s¶n xuÊt còng nh− lµ c¸c ph−¬ng h−íng thùc hiÖn ®Ó ng¨n chÆn dÞch bÖnh bïng 
ph¸t trë l¹i. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng cña “M¹ng l−íi gi¸m s¸t dÞch bÖnh trªn ®µn lîn” 
vÉn ®−îc duy tr× vµ thùc hiÖn tèt, nh÷ng th«ng tin sè liÖu hµng th¸ng vÉn ®−îc tæng 
hîp dÇy ®ñ. Hy väng Th«ng Tin Thó Y lu«n lµ ng−êi céng sù ®¾c lùc cïng víi ngµnh 
Thó Y Hoµi §øc thùc hiÖn tèt nhÊt nhiÖm vô cña m×nh.  

Ban biªn tËp 

Nh÷ng gi¶i ph¸p kh«i 
phôc s¶n xuÊt sau dÞch 
cóm gia cÇm  

(Xem trang 7) 

(Xem trang 8 ) 

HéI CHøNG RèI 
LO¹N SINH S¶N Vµ 
H¤ HÊP ë LîN  

(Xem trang10 ) 



Trang 2 Thông Tin Thú Y 

ho¹t ®éng cña m¹ng l−íi gi¸m s¸t dÞch bÖnh trªn ®µn lîn  

Trong thêi gian qua, ®¹i dÞch 
Cóm gia cÇm ®· khiÕn cho ngµnh 
ch¨n nu«i ViÖt Nam nãi chung vµ 
cña Hoµi §øc nãi riªng gÆp rÊt 
nhiÒu khã kh¨n. Tuy nhiªn kh«ng 
v× vËy mµ ho¹t ®éng cña M¹ng 
l−íi bÞ ngõng trÖ, ®ång thêi víi 
viÖc phßng chèng dÞch Cóm gia 
cÇm, c¸c thó y viªn c¬ së trong 
M¹ng l−íi vÉn tiÕp tôc duy tr× c¸c 
ho¹t ®éng gi¸m s¸t dÞch bÖnh trªn 
®µn lîn. 

Trong cuéc häp th−êng k× diÔn ra 
vµo ngµy 20/2/04, ngoµi sù cã 
mÆt ®«ng ®ñ c¸c thµnh viªn trong 

M¹ng l−íi cßn cã «ng Eric Brunier 
(ng−êi Ph¸p), gi¸m ®èc miÒn B¾c 
cña C«ng ty s¶n xuÊt thuèc thó y 
vµ thøc ¨n ch¨n nu«i Nutriway, 
tham gia tËp huÊn cho c¸c thó y 
viªn vÒ dinh d−ìng vµ kÜ thuËt ch¨n 
nu«i lîn n¸i c«ng nghiÖp. Buæi tËp 
huÊn ®· cung cÊp nhiÒu kiÕn thøc 
bæ Ých cho c¸c thó y viªn. 

Trong thêi gian qua, c¸c thó y viªn 
cña M¹ng l−íi ®· ®iÒu trÞ ®−îc 495 
ca bÖnh trªn ®µn lîn víi tæng sè 
2758 con lîn c¸c lo¹i. Trong ®ã: 

Lîn N¸i: 45 ca, 51 con. 

Lîn S÷a: 55 ca, 633 con. 

Lîn Gét: 55 ca, 528 con. 

Lîn ThÞt: 340 ca, 1546 con. 

Trong 495 ca ®iÒu trÞ cã 12 ca ph¶i 
dïng tíi ph¸c ®å 2 míi ®iÒu trÞ cã 
hiÖu qu¶ (1 ca ED, 5 ca HH, 3 ca 
TC, 3 ca THT). Cã 38 ca cã lîn bÞ 
bÖnh qu¸ nÆng kh«ng ®iÒu trÞ hiÖu 
qu¶, chÕt 62 con lîn c¸c lo¹i, trong 
®ã cã 2 ca DD (4 con chÕt), 9 ca 

ED (16 con chÕt), 8 ca HH (11 con 
chÕt), 1 ca PT (2 con chÕt), 3 ca PTH 
(8 con chÕt), 11 ca TC (17 con chÕt), 
4 ca THT (4 con chÕt). 

Ngoµi 11 x· chÝnh c¸c thó y viªn cßn 
®iÒu trÞ mét sè ca bÖnh ë ®Þa bµn ThÞ 
TrÊn Tr«i (1 ca bÖnh TC, 4 con). 

Trong th¸ng ho¹t ®éng võa qua, c¸c 
thµnh viªn cña M¹ng l−íi ®· chÈn 
®o¸n nghi ngê vµ tiÕn hµnh ®iÒu trÞ 
chñ yÕu lµ c¸c bÖnh thuéc Héi chøng 
tiªu ch¶y (TC), sau ®ã lµ c¸c ®−êng 
h« hÊp  (HH), bÖnh ph©n tr¾ng ë lîn 
con (PT), bÖnh E.Coli phï ®Çu, tô 
huyÕt trïng lîn (THT) vµ bÖnh phã 
th−¬ng hµn lîn (PTH). Ngoµi c¸c 
bÖnh trªn cßn cã c¸c bÖnh ®ãng dÊu 
lîn (DD), c¸c bÖnh sinh s¶n ë lîn n¸i 
(SS) vµ bÖnh kh«ng râ nguyªn nh©n 
(KR - víi triÖu chøng bá ¨n hoÆc ¨n 
Ýt vµ kÌm theo sèt nhÑ) (ThÓ hiÖn ë 
biÓu ®å 1). 

Sè liÖu cô thÓ cña tõng x· nh− sau: 

 



Số 9 Trang 3 

(Xem tiÕp trang 4) 
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Trang 4 Thông Tin Thú Y 
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Số 9 Trang 5 

KÕt qu¶ ho¹t ®éng c«ng t¸c Thó y th¸ng  02/2004 

C«ng t¸c chèng dÞch cóm gia 
cÇm: 

Tõ ngµy 13/2/2004 t×nh h×nh dÞch 
bÖnh trªn ®Þa bµn HuyÖn ®· æn 
®Þnh, kh«ng cã æ dÞch míi ph¸t 
sinh. 

Thêi gian qua ho¹t ®éng chñ yÕu 
cña tr¹m Thó y HuyÖn vµ tæ c«ng 
t¸c liªn ngµnh lµ thu thËp vµ tæng 
hîp sè l−îng thùc tÕ gia cÇm tiªu 
huû, tiÕp tôc h−íng dÉn c¸c x·, thÞ 
trÊn phun thuèc s¸t trïng, kiÓm tra 
l¹i toµn bé c¸c hè ch«n gia cÇm. 
Qua tæng hîp chung sè l−îng cô thÓ 
lµ: 

+ Sè x· cã gia cÇm m¾c dÞch: 15/21 
x·(riªng x· §¾c Së chØ cã 1 hé cã 
gia cÇm trong vïng dÞch xin tiªu 
huû). 

+ Sè hé cã gia cÇm thuû cÇm chÕt 
vµ tiªu huû: 161 hé, trong ®ã cã 39 
hé cã gia cÇm chÕt do dÞch bÖnh, 
122 hé cã gia cÇm vµ s¶n phÈm gia 
cÇm trong vïng dÞch ph¶i huû. 

+ Tæng sè gia cÇm, thuû cÇm ®· 
tiªu huû: 181.964 con trong ®ã gia 
cÇm 169.818 con, ngan vÞt: 12146 
con. 

+ Chim nu«i: 11.800 con, trøng 
gièng: 160.560 qu¶ 

Tr¹m thó y HuyÖn tËp trung h−íng 
dÉn c¸c x· lµm thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó 
®Ò nghÞ c«ng bè b·i dÞch. 

T¹i x· §øc Giang vµ x· Yªn Së: 
tiªu huû con gia cÇm cuèi cïng vµo 
ngµy 09/2/2004 do vËy sÏ lµm c¸c 
thñ tôc ®Ó b·i dÞch vµo trung tuÇn 
th¸ng 3/2004. 

§Ó tiÕn tíi c«ng bè b·i dÞch vµ ng¨n 
chÆn dÞch bÖnh t¸i ph¸t, HuyÖn ®· 
ph¸t ®éng chiÕn dÞch tæng tÈy uÕ 
m«i truêng tõ ngµy 13/3 ®Õn ngµy 

15/3/2004. 

Mét sè x· thÞ trÊn thùc hiÖn tèt c«ng 
t¸c chèng dÞch nh− §øc Giang, Yªn 
Së S¬n §ång, TiÒn Yªn, Di Tr¹ch … 

C«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh:  

§ång thêi víi c«ng t¸c chèng dÞch 
cóm gia cÇm, c«ng t¸c tiªm phßng cho 
®µn lîn vÉn ®−îc duy tr×, trong th¸ng 
2 c¸c x· thÞ trÊn ®· tæ chøc tiªm 
phßng cho ®µn lîn ®−îc 16700 con, 
h−íng dÉn c¸c hé ch¨n nu«i gia cÇm 
cßn l¹i tiÕp tôc dïng c¸c lo¹i v¸c xin 
th«ng th−êng nh− Newcastle, Gum-
boro, tô huyÕt trïng... 

X©y dùng kÕ ho¹ch tiªm phßng vô 
xu©n hÌ n¨m 2004, trong ®ã tËp trung 
tæ chøc tiªm phßng tèt cho ®µn chã vµ 
®µn tr©u bß. 

C«ng t¸c kiÓm dÞch, kiÓm so¸t giÕt 
mæ 

Trong th¸ng tr¹m Thó y HuyÖn cïng 
tæ c«ng t¸c liªn ngµnh ®· ®i kiÓm tra 
tÊt c¶ c¸c chî lín trªn ®Þa bµn HuyÖn 
®Ó ngan chÆn viÖc b¸n gia cÇm vµ s¶n 
phÈm gia cÇm ®ång thêi kiÓm ttra c¸c 
ho¹t ®éng kinh doanh ®éng vËt vµ s¶n 
phÇm ®éng vËt. Qua kiÓm tra thÊy c¸c 
hé kinh doanh chÊp hµnh tèt c¸c quy 
®Þnh cña nhµ n−íc vÒ viÖc ch−a ®−îc 
vËn chuyÓn l−u th«ng gia cÇm vµ s¶n 
phÈm gia cÇm trªn ®Þa bµn. 

VÒ kiÓm dÞch vËn chuyÓn vÉn duy tr× 
®ùoc kiÓm dÞch vËn chuyÓn lîn ®i c¸c 
tØnh l©n cËn, ®· cÊp giÊy chøng nhËn 
cho 912 con lîn ®i c¸c tØnh S¬n La, 
Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n … 

Ho¹t ®éng kiÓm so¸t giÕt mæ tr©u bß 
vµ kiÓm tra vÖ sinh thó y t¹i c¸c chî 
®−îc duy tr× tèt, sè l−îng qua kiÓm 
tra: tr©u bß 149 con, lîn 2852 con. 
Mét sè chî ho¹t ®éng tèt hiÖu qu¶ 
nh−: V©n Canh, S¬n §ång, D−¬ng 
LiÔu .... 

C«ng t¸c qu¶n lý vËt t− thó y 

Trong th¸ng 2/2004 tËp trung kiÓm 
tra c¸c mÆt hµng thuèc cÊm, thuèc 
ngoµi luång mµ mét sè c¬ së  s¶n 
xuÊt tr¸i quy ®Þnh nh− thuèc trÞ cóm 
gµ, kh¸ng thÓ cóm v.v.... Qua kiÓm 
tra 27/70 cöa hµng kh«ng ph¸t hiÖn 
tr−êng hîp nµo vi ph¹m vÒ thuèc 
thó y nh−ng cã mét sè cña hµng vi 
ph¹m vÒ ho¸ ®¬n chøng tõ trong 
th−¬ng m¹i, ®oµn kiÓm tra ®· nh¾c 
nhë, xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh 
cña ph¸p luËt. 

C¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n kh¸c 

§−îc sù quan t©m gióp ®ì cña tæ 
chøc phi chÝnh phñ ADRA t¹i ViÖt 
Nam ngµy 6/3/2004, Ban chØ ®¹o 
chèng dÞch Cóm gia cÇm cña HuyÖn 
®· tæ chøc líp tËp huÊn vµ ph¸t hµng 
tµi trî chèng dÞch cóm gµ cho c¸c 
hé ch¨n nu«i. Sè hµng trÞ gi¸ 
kho¶ng 5000 USD ®· ®−îc ph¸t trùc 
tiÕp ®Õn c¸c hé ch¨n nu«i gia cÇm 
trªn ®Þa bµn HuyÖn. Mãn hµng cã 
nhiÒu ý nghi· lín vÒ sù quan t©m 
gióp ®ì cña tæ chøc quèc tÕ dµnh 
cho Hoµi §øc trong lóc ngµnh ch¨n 
nu«i gia cÇm gÆp rñi ro. 

Ho¹t ®éng gi¸m s¸t dÞch bÖnh trªn 
®µn lîn tiÕp tôc ®−îc duy tr× cã hiÖu 
qu¶, trong kú häp ngµy 20/2, c«ng 
ty thøc ¨n ch¨n nu«i Nutriway ®· vÒ 
tËp huÊn chuyªn m«n cho c¸n bé 
m¹ng l−íi vµ c¸n bé tr¹m Thó y 
HuyÖn. Buæi tËp huÊn víi chuyªn ®Ò 
míi vÒ dinh d−ìng va ch¨n nu«i lîn 
n¸i c«ng nghiÖp ®· g©y nhiªu Ên 
t−îng cho c¸c c¸n bé chuyªn m«n. 

Líp trung cÊp ch¨n nu«i thó y më 
t¹i Tr¹m sau thêi gian nghØ TÕt 
nguyªn ®¸n b¾t ®Çu b−íc vµo häc 
tËp.  

Tr¹m tr−ëng NguyÔn Ngäc S¬n 

NhiÖm vô c«ng t¸c thó y th¸ng 3 n¨m 2004 
• Hoµn chØnh c¸c thñ tôc ®Ó ®Ò nghÞ c«ng bè b·i dÞch cho hai x· §øc Giang vµ Yªn Së. 

• H−íng dÉn c¸c x· cã gia cÇm bÞ tiªu huû lµm c¸c thñ tôc hç trî kinh phÝ cho ng−êi ch¨n nu«i, tiÕp tôc c¸c biÖn 
ph¸p phßng chèng dÞch bÖnh Cóm gia cÇm. 

• X©y dùng kÕ ho¹ch kh«i phôc ®µn gia cÇm trong thêi gian tíi. 

• Cñng cè m¹ng l−íi thó y c¬ së ®Ó tæ chøc tiªm phßng vô xu©n hÌ n¨m 2004 cho ®µn gia sóc, gia cÇm vµo cuèi 
th¸ng 3/2004. 

• T¨ng c−êng ho¹t ®éng tuyªn truyÒn ®Ó ng−êi d©n chñ ®éng phßng chèng dÞch bÖnh vµ chÊp hµnh tèt quy ®Þnh cña 
ph¸p lÖnh thó y.  



     Sau ®©y lµ néi dung cuéc trao 
®æi gi÷a céng t¸c viªn cña chóng t«i 
víi bµ Xu©n ThÞ H¹nh tr−ëng Ban 
thó y x· vÒ vÊn ®Ò nµy ? 

*Céng t¸c viªn (CTV): Tr−íc hÕt 
xin ®ùoc chóc mõng bµ v× S¬n 
§ång ®· kh«ng ®Ó x¶y ra dÞch 
Cóm gia cÇm trªn ®Þa bµn x·. Xin 
bµ cho biÕt ph−¬ng thøc tæ chøc 
phßng chèng dÞch Cóm gia cÇm ë 
®Þa ph−¬ng trong thêi gian qua ? 

*Bµ Xu©n ThÞ H¹nh: Còng rÊt 
mõng lµ ®Õn giê phót nµy dÞch Cóm 
gia cÇm ®· kh«ng x¶y ra trªn ®Þa 
bµn x· chóng t«i. 

Ngay tõ khi nhËn ®−îc chØ thÞ cña 
UBND huyÖn vÒ tæ chøc triÓn khai 
chèng dÞch Cóm gia cÇm chóng t«i 
®· tham m−u cho §¶ng uû, H§ND, 
UBND x· thµnh lËp ngay Ban chØ 
®¹o chèng dÞch Cóm gia cÇm cña x· 
®Ó tËp trung chØ ®¹o, triÓn khai c¸c 
nhiÖm vô chuyªn m«n. 

§iÒu ®Çu tiªn chóng t«i lµm lµ ®Èy 
m¹nh c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn 
®Õn ng−êi d©n th«ng qua hÖ thèng 
truyÒn thanh x·, tæ chøc tËp huÊn 
cho c¸c hé ch¨n nu«i gia cÇm ®Ó hä 
hiÓu vµ chñ ®éng tham gia vµo cuéc 
chiÕn chèng l¹i dÞch bÖnh. Ph¸t 
®éng chiÕn dÞch tæng tÈy uÕ m«i 
tr−êng trªn ®Þa bµn toµn x· nh»m 
ng¨n ch¨n mÇm bÖnh vµ ph¸t huy 
®−îc mäi tÇng líp x· héi tham gia 
vµo c«ng t¸c chèng dÞch. Cã thÓ nãi 
ch−a bao giê S¬n §ång l¹i cã cuéc 
tæng tÈy uÕ m«i truêng lín ®Õn nh− 
vËy, tõ häc sinh c¸c truêng tiÓu häc, 
trung häc c¬ së, ®Õn c¸c tæ chóc 
®oµn thÓ nh− §oµn Thanh Niªn, héi 
N«ng d©n, héi Phô n÷... mäi ng−êi 

mäi nhµ ®Òu tham gia h−ëng øng vµo 
chiÕn dÞch lµm s¹ch ®−êng lµng ngâ 
xãm, thu gom r¸c th¶i, r¾c v«i bét, 
phun thuèc s¸t trïng  ng¨n chÆn dÞch 
bÖnh. 

§ång thêi víi biÖn ph¸p trªn chóng 
t«i cßn t¨ng c−êng triÓn khai c«ng 
t¸c kiÓm dÞch vËn chuyÓn, kh«ng cho 
vËn chuyÓn, b¸n gia cÇm vµ s¶n 
phÈm gia cÇm trªn ®Þa bµn. §©y còng 
lµ mét viÖc lµm hÕt søc khã kh¨n v× 
®Þa bµn x· réng l¹i cã nhiÒu ®−êng 
giao th«ng ®i qua x·, trong khi ®ã 
mét sè x· xung quanh nh− §øc 
Giang, Kim Chung, C¸t QuÕ, TiÒn 
Yªn .... ®Òu x¶y ra dÞch. Chóng t«i 
®· thµnh lËp c¸c chèt kiÓm dÞch ®Ó 
ph¸t huy lùc l−îng an ninh cña x· cã 
nh− vËy míi thùc hiÖn tèt ®ùoc c«ng 
t¸c nµy. 

Mét biÖn ph¸p n÷a mµ chóng t«i 
còng ®· lµm cã hiÖu qu¶ lµ ban Thó 
y ®· ph©n c«ng c¸n bé ®Õn tõng hé 
ch¨n nu«i, ®Æc biÖt lµ c¸c hé ch¨n 
nu«i lín ®Ó h−íng dÉn c¸ch phun 
thuèc s¸t trïng, dïng thuèc bæ trî 
cho ®µn gia cÇm lµm sao cã hiÖu qu¶ 
nhÊt, ®éng viªn ng−êi ch¨n nu«i 
kh«ng qóa hoang mang ®em gia cÇm 
®i tiªu huû. Thùc tÕ khi qua c¸c 
ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng thÊy 
ë c¸c n¬i cã nhiÒu hé tiªu huû gia 
cÇm, mét sè hé trong x· còng dÕn ®Ò 
nghÞ xin tiªu huû, chóng t«i ®· kÞp 
thêi ®éng viªn, gióp hä ®−a ra c¸c 
biÖn ph¸p phßng bÖnh tÝch cùc hiÖu 
qu¶ h¬n, ®Õn nay ®µn gia cÇm cña hä 
®· ®ùoc b¶o vÖ an toµn. 

*CTV: Trong c¸c biÖn ph¸p tæ 
chøc chèng dÞch cña x· theo bµ 
biÖn ph¸p nµo lµ tÝch cùc vµ hiÖu 
qu¶ nhÊt ? 

*Bµ Xu©n ThÞ H¹nh: Theo t«i, ®· 
lµ chèng dÞch th× lu«n ®ßi hái tÝnh 
®ång bé tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p míi cã 
hiÖu qu¶ song t«i còng thÊy nÕu lµm 
tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn sÏ ph¸t huy 
®−îc søc m¹nh toµn d©n. Mét thùc tÕ 
lµ sau khi S¬n §ång lµm tèt viÖc 
tuyªn truyÒn th× mäi ng−êi mäi nhµ 
®Òu tÝch cùc chñ ®éng cïng phßng 
chèng dÞch bÖnh, ban Thó y chóng 
t«i còng chØ cã vµi ng−êi lµm sao mµ 
®i ®−îc hÕt tõng nhµ, tõng ngâ xãm. 

Sù tËp trung chØ ®¹o cña c¸c cÊp c¸c 

ngµnh còng lµ mét yÕu tè quan 
träng, nh÷ng ngµy qua chóng t«i 
lu«n cã sù quan t©m chØ ®¹o s¸t 
sao §¶ng uû, UBND x· vÒ c¸c 
c«ng viÖc chuyªn m«n, ®−îc ®Çu 
t− kinh phÝ cho c«ng t¸c chèng 
dÞch tõ ®ã ®· gióp chóng t«i hoµn 
thµnh nhiÖm vô. 

Chóng t«i còng rÊt c¸m ¬n tr¹m 
Thó y Hoµi §øc ®· giµnh nhiÒu 
thêi gian quan t©m vµ trùc tiÕp 
chØ ®¹o chóng t«i nh÷ng nhiÖm 
vô chuyªn m«n cô thÓ, kÞp thêi 
®éng viªn ®Ó chóng t«i v−ît qua 
nh÷ng khã kh¨n vÊt v¶ trong 
c«ng t¸c chèng dÞch. 

*CTV: Xin bµ cho biÕt nh÷ng 
khã kh¨n h¹n chÕ trong c«ng 
t¸c chèng dÞch Cóm gia cÇm 
thêi gian qua ? 

*Bµ Xu©n ThÞ H¹nh: Khã kh¨n 
th× rÊt nhiÒu song t«i chØ nªu lªn 
mét thùc tr¹ng lµ hiÖn nay ng−êi 
d©n ch−a ®−îc l−u th«ng gia cÇm 
vµ s¶n phÈm gia cÇm mÆc dï S¬n 
§ång kh«ng x¶y ra dÞch, nh− vËy 
l−îng gia cÇm tån ®äng trong d©n 
rÊt lín, ®iÒu nµy sÏ lµ mét khã 
kh¨n kh«ng nhá trong c«ng t¸c 
qu¶n lý dÞch bÖnh trªn ®Þa bµn. 

Kinh phÝ trong chèng dÞch còng 
lµ mét khã kh¨n, bÖnh Cóm gia 
cÇm lµ bÖnh l©y sang nguêi, vÒ 
trang bÞ b¶o hé cho c¸n bé ®i 
chèng dÞch mÆc dï huyÖn, x· ®· 
cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó trang bÞ song 
thùc tÕ còng cßn rÊt h¹n chÕ ch−a 
®¸p øng yªu cÇu. Lùc l−îng trong 
ban Thó y x· hiÖn nay cßn máng,  
kh«ng ph¶i lµ thiÕu c¸n bé mµ 
chñ yÕu lµ do tõ tr−íc tíi nay 
ho¹t ®éng trong ban Thó y hoµn 
toµn kh«ng cã chÕ ®é phô cÊp cña 
nhµ n−íc nªn c¸n bé Thó y ho¹t 
®éng tù do lµ chñ yÕu, ch−a thùc 
sù g¾n bã vµo c«ng t¸c chèng 
dÞch. 

*CTV: Theo dù b¸o trong thêi 
gian tíi nguy c¬ bïng ph¸t dÞch 
vÉn rÊt lín, víi t− c¸ch lµ 
tr−áng Ban thó y kiªm phã Ban 
chØ ®¹o chèng dÞch x· bµ sÏ tËp 
trung lµm g× trong thêi gian 
tíi? 

Ban thó y x∙ S¬n §ång QuyÕt t©m ng¨n chÆn dÞch Cóm gia cÇm  

Trang 6 Thông Tin Thú Y 

¶nh: Thiªu huû gµ, ng¨n chÆn dÞch 
bÖnh 

(Xem tiÕp trang 10 ) 



Số 9 Trang 7 

Nh÷ng gi¶i ph¸p kh«i phôc s¶n xuÊt                                                 
sau dÞch cóm gia cÇm  

   Thêi gian qua dÞch cóm gia 
cÇm x¶y ra trªn toµn quèc, cã thÓ 
nãi ®©y lµ mét trong nh÷ng thiÖt 
h¹i lín nhÊt tõ tr−íc ®Õn nay cho 
ngµnh ch¨n nu«i , chØ tÝnh riªng 
trªn ®Þa bµn Hoµi §øc tõ ngµy 14/1 
®Õn ngµy 12/2/2004 dÞch bÖnh ®· 
x¶y ra trªn 15/21 x· thÞ trÊn. Trong 
tæng sè 610.000 ngµn con gia cÇm 
– thuû cÇm cña HuyÖn (kh«ng kÓ 
sè l−îng gia cÇm d−íi 5 ngµy tuæi) 
®· ph¶i tiªu huû 142144 con vµ cã 
thªm 39620 con gia cÇm d−íi 5 
ngµy tuæi còng ph¶i tiªu huû, ngoµi 
ra cßn cã 11800 con chim c¸c lo¹i, 
160560 qu¶ trøng gièng còng ®· 
®−îc tiªu huû, −íc Ýnh thiÖt h¹i 
kho¶ng trªn 5 tû ®ång. Nguyªn 
nh©n do dÞch cóm gia cÇm mµ 
phong trµo ch¨n nu«i bÞ ngõng trÖ, 
t©m lý ng−êi d©n hoang mang tr−íc 
dÞch bÖnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®· 
tèn kh¸ nhiÒu c«ng søc tiÒn cña 
cho c«ng t¸c chèng dÞch, mét bé 
phËn kh«ng nhá ng−êi lao ®éng 
mÊt viÖc lµm, ho¹t ®éng kinh do-
anh thuèc thó y, thøc ¨n ch¨n nu«i 
bÞ gi¸n ®o¹n, gi¸ c¶ thùc phÈm nãi 
riªng vµ c¸c mÆt hµng tiªu dïng 
nãi riªng ®· cã b−íc nh¶y vät .... 
tÊt c¶ nh÷ng ¶nh h−ëng trªn ®· t¸c 
®éng ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ x· h«i 
trong thêi gian qua. 

Tõ khi x¶y ra dÞch bÖnh c¸c cÊp 
c¸c ngµnh vµ mäi ng−êi d©n ®· tËp 
trung cao ®é cho c«ng t¸c chèng 
dÞch, ®Õn nay dÞch bÖnh ®· ®−îc 
khèng chÕ, dËp t¾t. VÊn ®Ò ®¸ng 
quan t©m hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo 
vµ lµm g× ®Ó nhanh chãng kh«i 
phôc s¶n xuÊt, kh«i phôc ngµnh 
ch¨n nu«i gia cÇm?  Lµ mét c¸n bé 
chuyªn m«n t«i xin nªu ra ®©y mét 
sè gi¶i ph¸p ®Ó c¸c cÊp, c¸c ngµnh 
quan t©m tham kh¶o. 

* Thø nhÊt: Nhanh chãng gi¶i 
quyÕt viÖc l−u th«ng ®éng vËt vµ 
s¶n phÈm ®éng vËt 

§Ó thùc hiÖn ®−îc biÖn ph¸p nµy 
cÇn thùc hiÖn nghiªm c¸c quy tr×nh 
phßng bÖnh theo h−íng dÉn cña c¬ 
quan chuyªn m«n nh»m ng¨n chÆn 
æ dÞch míi ph¸t sinh, nh− vËy míi 
sím ®−îc c«ng bè b·i dÞch. Khi 

®ù¬c c«ng bè b·i dÞch viÖc l−u th«ng 
®éng vËt vµ s¶n phÈm ®éng vËt sÏ trë 
l¹i b×nh th−êng, thÞ tr−êng ®−îc l−u 
th«ng gia cÇm th× ng−ê× d©n míi trë 
l¹i ®Çu t− s¶n xuÊt. 

* Thø hai: Thùc hiÖn nghiªm quy 
tr×nh vÖ sinh phßng bÖnh, tr¸nh 
hiÖn t−îng dÞch bÖnh cã thÓ bïng 
ph¸t trë l¹i. 

Thùc tÕ trong thêi ®iÓm hiÖn nay 
chóng ta míi chØ ë b−íc ®Çu khèng 
chÕ ®ùoc dÞch bÖnh, nguy c¬ bïng 
ph¸t dÞch vÉn rÊt lín nÕu mçi ng−êi 
nhµ chñ quan, coi nhÑ c¸c biÖn ph¸p 
chèng dÞch. Truíc hÕt ®èi víi c¸c hé 
cã gia cÇm thuû cÇm chÕt dÞch trong 
thêi gian qua ph¶i ®Ó trèng chuång, 
ch−a véi nhËp gia cÇm vÒ nu«i, cÇn 
thùc hiÖn nghiªm viÖc tÈy uÕ chuång 
tr¹i, khu vùc chuång nu«i theo ®Þnh 
kú ®Ó lo¹i trõ mÇm bÖnh t¸i nhiÔm. 
§èi víi khu vùc kh«ng x¶y ra dÞch 
®ù¬c nhËp gia cÇm vÒ nu«i ngay sau 
khi cã c«ng bè b·i dÞch song gia cÇm 
ph¶i ®uîc nhËp tõ n¬i an toµn dÞch 
bÖnh qua c¬ quan chuyªn m«n kiÓm 
dÞch. 

* Thø ba: KiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc 
nhËp gia cÇm trªn ®Þa bµn. 

Thùc tÕ trong thêi gian qua c«ng t¸c 
nµy ë mét sè n¬i cßn bÞ xem nhÑ, gia 
cÇm, s¶n phÈm gia cÇm nhËp vµo ®Þa 
bµn kh«ng ®uîc kiÓm so¸t nguån 
gèc. Trong thêi gian tíi ch¾c ch¾n cã 
nhiÒu ng−êi cã thÓ do ch−a nhËn thøc 
hÕt ®−îc nguy c¬ l©y nhiÔm dÞch 
bÖnh còng cã thÓ v× lý do kinh tÕ mµ 
s½n sµng lµm tr¸i nh÷ng quy ®Þnh vÒ 
Thó y, nh− vËy sÏ cã ¶nh h−ëng 
nhiÒu ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý dÞch bÖnh 

t¹i c¸c c¬ së, viÖc bïng ph¸t dÞch 
bÖnh sÏ lµ rÊt lín. V× lý do ®ã mµ 
c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn tæ chøc 
lùc l−îng kiÓm so¸t ngay tõ ®Çu 
viÖc vËn chuyÓn gia cÇm, kiªn 
quyÕt kh«ng ®Ó gia cÇm s¶n phÈm 
gia cÇm ë nh÷ng n¬i cã dÞch nhËp 
vµo ®Þa bµn. CÇn xö lý nghiªm 
nh÷ng truêng hîp cè t×nh vi ph¹m 
kh«ng chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh 
cña ngµnh thó y còng nh− quy ®Þnh 
cña ®Þa ph−¬ng, cã nh− vËy míi 
®¶m b¶o ng¨n chÆn dÞch bÖnh tõ 
bªn ngoµi vµo. 

* Thø t−: Nhµ n−íc nªn cã chÝnh 
s¸ch hç trî vèn cho ng−êi ch¨n 
nu«i 

Khi dÞch cóm gia cÇm x¶y ra ®· cã 
kh«ng Ýt truêng hîp ng−ßi ch¨n 
nu«i l©m vµo c¶nh tr¾ng tay, nhiÒu 
hé cßn m¾c nî víi ng©n hµng v× 
vËy ®Ó ng−êi d©n kh«i phôc s¶n 
xuÊt trong thêi gian tíi lµ mét viÖc 
lµm hÕt søc khã kh¨n nÕu kh«ng cã 
sù hç trî cña nhµ nuíc. ViÖc hç trî 
nµy lµ rÊt cÇn thiÕt song lµm thÕ 
nµo ®Ó ®¶m b¶o hç trî ®óng ®èi 
t−îng, ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi hiÖu 
qu¶? 

- Tr−íc hÕt cÇn gi·n nî cho c¸c hé 
cã gia cÇm bÞ tiªu huû trong thêi 
gian qua, ®ång thêi tiÕp tôc cho vay 
vèn th«ng qua viÖc hç trî mua con 
gièng, −u tiªn cho c¸c hé chuyªn 
s¶n xuÊt con gièng vµ nh÷ng hé 
ch¨n nu«i víi quy m« lín ®Ó viÖc 
qu¶n lý ®−îc thuËn lîi, chÆt chÏ. 

- §èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng cÇn thèng 
kª l¹i toµn bé sè gia cÇm hiÖn cã ®Ó 
x©y dùng ph−ong ¸n phôc håi s¶n 
xuÊt mang tÝnh kh¸ch quan phï hîp 
thùc tÕ, cã quy ho¹ch ph¸t triÓn 
ch¨n nu«i gia cÇm trong thêi gian 
tíi ë ®Þa ph−¬ng. T¨ng c−êng c¸c 
h×nh thøc tuyªn truyÒn ®Ó ng−êi 
d©n cã ý thøc sím kh«i phôc l¹i 
ch¨n nu«i gia cÇm, kh«ng qu¸ 
hoang mang lo sî truíc dÞch bÖnh 
nh−ng ph¶i ¸p dông nghiªm c¸c 
quy tr×nh vÖ sinh ®Ó khi b−íc vµo 
ch¨n nu«i tr¸nh ®−îc nh÷ng rñi ro 
®¸ng tiÕc. 

 

¶nh: Ngan ®· quay trë l¹i víi thÞ 
tr−êng 

(Xem tiÕp trang 10 ) 



    Ai còng ®· biÕt hiÖn nay bÖnh 
cóm gµ kh«ng cã thuèc ®iÒu trÞ 
®Æc hiÖu , trong c¸c b¶n tin truíc 
chóng t«i ®· giíi thiÖu nhiÒu vÒ 
c¸ch nhËn biÕt vÒ bÖnh cóm gµ, 
trong khu«n khæ bµi viÕt nµy 
chóng t«i ®i s©u vÒ ba b−íc phßng 
bÖnh cóm gµ hiÖn nay rÊt cã hiÖu 
qu¶ ®· ®ùoc ¸p dông t¹i Malaixia 
®Ó c¸c b¹n ®ång nghiÖp tham kh¶o 
¸p dông t¹i c¬ së. 

* Phßng bÖnh theo 3 b−íc cô thÓ 
sau: 

C¸ch ly: nªn t¹o mét hµng rµo c¸ch 
ly khu vùc ch¨n nu«i víi m«i tr−êng 
bªn ngoµi nh»m ng¨n chÆn ng−êi l¹, 
gµ, vÞt, chã, mÌo, chuét vµo khu vùc 
ch¨n nu«i 

R¾c v«i bét xung quanh chuång 
nu«i vµ lèi ®i mét líp dµy 2-4cm, 
réng 1,5m t¹o ra mét vµnh ®ai v«i 
bét nh»m lo¹i trõ c¸c nguyªn nh©n 
g©y bÖnh tõ vËt hoang nh− chã, mÌo, 
chuét  tõ ngoµi vµo ch¹y qua vµnh 
®ai v«i bét nµy. 

S¸t trïng: Theo khuyÕn c¸o cña Tæ 
chøc y tÕ thÕ giíi - WHO th× thuèc 
s¸t trïng cã ho¹t chÊt Formalin & 
Iodine (cã trong Formades & Anti-
sep.) tiªu diÖt virus cóm gia cÇm rÊt 
tèt. 

- Nªn phun ®Þnh kú Antisep v¬Ý liÒu 
3ml/1lÝt n−íc hoÆc Formades víi 
liÒu 4ml/1lÝt n−íc 

- Chu kú phun: 2-3ngµy phun 1 lÇn 
vµo toµn bé khu vùc ch¨n nu«i c¶ 
trong vµ ngoµi chuång nu«i 

- Thêi ®iÓm phun: phun vµo lóc 
kh« nhÊt vµ Êm nhÊt trong ngµy 
(buæi tr−a hoÆc chiÒu) 

- C¸ch phun: phun s−¬ng, s¸t trïng 
kh«ng khÝ, v¸ch, trÇn vµ khu vùc 
xung quanh chuång nu«i 

* Cã thÓ dïng mét sè lo¹i thuèc s¸t 
trïng kh¸c còng rÊt cã hiÖu qu¶ 
nh−: BKA, Biocid, Vikon. ....: 

N©ng cao søc ®Ò kh¸ng 

- Cho gµ, vÞt uèng UNILYTE VIT-C 
víi liÒu 2-3g/lÝt n−íc uèng dïng 4-
6giê mçi ngµy 

- Trén thøc ¨n ORGACIDS  víi liÒu 
1,5-2kg/TÊn thøc ¨n hçn hîp 

ORGACIDS sÏ gióp hÊp thu thøc ¨n 
tèt, n©ng cao søc ®Ò kh¸ng, ngoµi ra, 
ORGACIDS cßn cã t¸c dông lµm 
gi¶m PH trong m¸u, ®−êng ruét, vµ 
ph©n t¹o ra m«i tr−êng bÊt lîi cho 
virus, øc chÕ dÉn tíi lo¹i trõ virus 
g©y bÖnh. 

BSTY TrÇn ThÞ G¸i 

Ba b−íc phßng bÖnh cóm gia cÇm  

Trang 8 Thông Tin Thú Y 

¶nh:  Phun thuốc khử trïng 
chuồng tr¹i 

Orgacids- Dïng trong phßng bÖnh cóm gia cÇm  
(Acid h÷u c¬ - ph−¬ng ph¸p h÷u 
hiÖu trong c¶i thiÖn m«i tr−êng 
ch¨n nu«i) 

    Chóng t«i giíi thiÖu mét lo¹i 
thuèc bæ trî míi trong phßng bÖnh 
cóm gia cÇm ®Ó b¹n ®ång nghiÖp sö 
dông. §©y lµ lo¹i thuèc ®· ®ùoc sö 
dông rÊt cã hiÖu qu¶ t¹i Malaixia 
trong thêi gian qua. 

Thµnh phÇn: 

orgacids chøa c¸c Acid h÷u c¬ thiÕt 
yÕu trong qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ 
thøc ¨n bao gåm: 

Lactic Acid, Formic Acid, Phos-
phoric Acid, Tartaric Acid, Citric 
Acid, Malic Acid. 

§Æc tÝnh: orgacids d¹ng premix, 
dïng trén trong thøc ¨n, cã kh¶ 
n¨ng chÞu nhiÖt ®é cao vµ ¸p suÊt 
lín trong s¶n xuÊt thøc ¨n d¹ng 
viªn hoÆc d¹ng bét, bÒn v÷ng 
trong ®−êng ruét gia sóc, gia cÇm. 

C«ng dông: Orgacids kÝch thÝch 
tÝnh ngon miÖng, thøc ¨n cã trén 

orgacids sÏ kÝch thÝch t¨ng tiÕt dÞch 
vÞ, vËt nu«i dÔ ¨n h¬n ngay c¶ trong 
tr−êng hîp míi dïng lÇn ®Çu hoÆc 
thay ®æi thøc ¨n. 

Orgacids lµm gi¶m pH m¸u, 
®−êng ruét, ph©n- øc chÕ virus vµ 
vi khuÈn g©y bÖnh (c¸c virus vµ vi 
khuÈn g©y bÖnh sÏ bÞ øc chÕ trong 
m«i tr−êng Acid) lµm gi¶m nguy c¬ 
m¾c c¸c bÖnh Cóm gia cÇm, New-
castle, Gumboro, E.coli, Salmo-
nella, Clostridia, c¸c vi khuÈn hiÕu 
khÝ trªn ruét non vµ vi khuÈn yÕm 
khÝ trªn ruét giµ. 

Orgacids kÝch thÝch sù ph¸t triÓn 
cña vi khuÈn h÷u Ých (c¸c vi 
khuÈn h÷u Ých nh− Saccharomyces 
Cerevisiae, Bacilus Subtilis, Lacto-
bacilus… thÝch nghi h¬n trong m«i 
tr−êng Acid) gióp æn ®Þnh hÖ vi 
sinh ®−êng ruét, h¹n chÕ tiªu ch¶y. 

Orgacids gióp t¨ng kh¶ n¨ng hÊp 
thu thøc ¨n triÖt ®Ó, tr¸nh l·ng phÝ 
thøc ¨n, gi¶m chØ sè FCR, tiÕt kiÖm 
chi phÝ ch¨n nu«i. 

Orgacids trén trong thøc ¨n sÏ 

lµm gia sóc, gia cÇm t¹o ph©n 
khu«n, Ýt mïi h«i, lµm m«i tr−êng 
tho¸ng m¸t, s¹ch sÏ. 

Orgacids gióp chèng nãng, chèng 
stress vµ gi¶m tû lÖ chÕt trªn gia 
sóc, gia cÇm.  

C¸ch dïng 

Trén vµo thøc ¨n, cã thÓ sö dông 
trong s¶n xuÊt thøc ¨n d¹ng viªn 
hoÆc d¹ng bét. 

LiÒu dïng 

Víi gµ: 1-2kg orgacids /1 tÊn thøc 
¨n hçn hîp 

Víi vÞt:  2kg orgacids /1 tÊn thøc ¨n 
hçn hip 

Víi lîn con tËp ¨n: 1-2kg orgacids 
/1 tÊn thøc ¨n hçn hîp 

Víi tr©u bß: 1-1,5kg orgacids /1 tÊn 
thøc ¨n hçn hîp  

®ãng gãi:  gãi 200g, bao 25kg 

BSTY B¹ch Quèc Th¾ng  

C«ng ty Thó Y Xanh 



    Tõ ngµy 13/2/2004 ®Õn nay 

dÞch Cóm gia cÇm trªn ®Þa bµn 
huyÖn Hoµi §øc ®· ®uîc khèng chÕ 
cã hiÖu qu¶, tuy nhiªn nguy c¬ bïng 
ph¸t dÞch vÉn lµ rÊt lín v× hiÖn nay 
thêi tiÕt khÝ hËu cã diÔn biÕn phøc 
t¹p, gia cÇm vµ s¶n phÈm gia cÇm 
®· b¾t ®Çu ®−îc l−u th«ng, ®©y sÏ lµ 
mmét ®iÒu kiÖn tèt ®Ó mÇm bÖnh 
ph¸t triÓn l©y lan tõ n¬i nµy qua n¬i 
kh¸c. VËy lµm thÕ nµo vµ lµm g× ®Ó 
ng¨n chÆn dÞch bÖnh t¸i ph¸t? 
Chóng t«i ®−a ra mét sè biÖn ph¸p 
sau ®©y ®Ó ng−êi ch¨n nu«i tham 
kh¶o ¸p dông: 

* Thø nhÊt: §Þnh kú phun thuèc 
s¸t trïng khu vùc chuång nu«i gia 
cÇm. 

Ai còng  biÕt bÖnh Cóm gµ do virus 
g©y nªn do vËy viÖc dïng thuèc s¸t 
trïng  tiªu diÖt mÇm bÖnh lµ biÖt 
ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt trong phßng trÞ 
bÖnh. Thùc tÕ thêi gian qua n¬i nµo 
lµm tèt c«ng t¸c phun phßng, n¬i ®ã 
®· h¹n chÕ ®−îc tèc ®é l©y lan cña 
dÞch bÖnh, gi÷ ®−îc b×nh æn ®µn gia 
cÇm, ®©y còng chÝnh lµ mét bµi häc 
kinh nghiÖm trong c«ng t¸c phßng 
chèng dÞch Cóm gia cÇm ë Hoµi 
§øc thêi gian qua. 

Tõ kÕt qu¶ ®ã mµ thêi gian tíi ®©y, 
biÖn ph¸p phßng bÖnh Cóm gia cÇm 
mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt lµ phun 
thuèc s¸t trïng theo ®Þnh kú. Ng−êi 
ch¨n nu«i nªn t¹o mét thãi quen 

trong viÖc phun thuèc s¸t trïng theo 
®Þnh kú ®Ó phßng bÖnh Cóm gia cÇm 
vµ mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c. 

* Thø hai: C¸ch ly ®µn gia cÇm. 

Cã thÓ nãi viÖc c¸ch ly ®µn gia cÇm 
lµ mét biÖn ph¸p rÊt tÝch cùc ®Ó ng¨n 
chÆn dÞch bÖnh, cho ®Õn thêi ®iÓm 
nµy ng−êi ch¨n nu«i gi÷ ®−îc ®µn 
gia cÇm v−ît qua trËn dÞch võa qua 
®· lµ viÖc khã, viÖc duy tr× ®µn gia 
cÇm thêi gian tíi sÏ lµ mét viÖc khã 
h¬n. BiÖn ph¸p c¸ch ly th× cã nhiÒu 
song cÇn l−u ý mét biÖn ph¸p rÊt cã 
hiÖu qu¶ lµ dïng v«i bét r¾c xung 
quanh chuång nu«i, ®èi víi c¸c hé 
ch¨n nu«i cã quy m« chuång tr¹i 
riªng biÖt th× cÇn thiÕt ¸p dông biÖn 
ph¸p nµy. V«i bét sÏ gióp h¹n chÕ 
viÖc x©m nhËp mÇm bÖnh tõ bªn 
ngoµi vµo. 

C¸ch ly cßn thùc hiÖn ®èi víi c¶ con 
ng−êi, kh«ng nªn ®Ó nhiÒu ng−êi qua 
l¹i chuång nu«i, trong qu¸ tr×nh 
ch¨m sãc nu«i d−ìng hµng ngµy 
còng cÇn cã ng−ßi chuyªn tr¸ch ®Ó 
tr¸nh mang mÇm bÖnh tõ n¬i nµy qua 
n¬i kh¸c. 

* Thø ba: §¶m b¶o nhËp gièng ë 
nh÷ng n¬i an toµn dÞch bÖnh: 

Sau trËn dÞch cã thÓ ng−êi ch¨n nu«i 
r¬i vµo t×nh tr¹ng hôt hÉng, nãng véi 
trong viÖc nhËp gia cÇm vÒ nu«i, 
®iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng con 
gièng ®ang mang mÇm bÖnh mµ 
ng−êi nu«i kh«ng kiÓm so¸t ®−îc, 
®©y còng chÝnh lµ nguy c¬ bïng ph¸t 
dÞch bÖnh rÊt lín mµ ng−êi ch¨n nu«i 
cÇn ®Æc biÖt chó  ý. 

Nh÷ng n¬i an toµn dÞch bÖnh lµ 
nh÷ng n¬i nµo? §ã lµ nh÷ng trung 
t©m gièng gia cÇm, nh÷ng c¬ së 
®−îc c¬ quan Thó y c«ng nhËn, con 
gièng cã giÊy chøng nhËn kiÓm dÞch 
cña c¸n bé Thó y. 

CÇn l−u ý lµ t¹i thêi ®iÓm nµy sÏ cã 

kh«ng Ýt ng−êi lîi dông, tranh thñ 
kiÕm lêi, lÈn tr¸nh sù qu¶n lý cña 
c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ®−a ra thÞ 
truêng con gièng gia cÇm kh«ng 
®¶m b¶o chÊt l−îng, mang mÇm 
bÖnh. Do vËy ng−êi ch¨n nu«i 
cÇn xem xÐt, t×m hiÓu kü tr−íc 
khi nhËp gièng vÒ nu«i, tr¸nh 
hiÖn t−îng bïng ph¸t dÞch trë l¹i. 

* Thø t−: T¨ng c−êng ch¨m sãc 
nu«i d−ìng n©ng cao søc ®Ò 
kh¸ng cho gia cÇm. 

HiÖn t¹i biÖn ph¸p nµy th−êng 
®ùoc Ýt ng−êi ch¨n nu«i quan t©m 
chó träng. Thêi gian qua do ch−a 
®−îc l−u th«ng gia cÇm nªn 
ng−êi ch¨n nu«i th−êng cho ¨n Ýt 
®Ó cÇm cù ®µn gia cÇm, thËm trÝ 
sao nh·ng c¶ viÖc dïng vaccin 
phßng c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm, 
®iÒu nµy sÏ rÊt nguy hiÓm v× c¬ 
thÓ gia cÇm rÊt dÔ ph¸t sinh bÖnh 
khi søc khoÎ yÕu, hoÆc trong c¬ 
thÓ kh«ng cã miÔn dÞch ®èi víi 
c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. 

§Ó thùc niÖn tèt biÖn ph¸p nµy 
cÇn cho gia cÇm ¨n uèng ®Çy ®ñ, 
trong thøc ¨n bæ sung c¸c lo¹i 
thuèc bæ trî ®Ó n©ng cao søc ®Ò 
kh¸ng, ®Æc biÖt thùc hiÖn nghiªm 
quy tr×nh phßng bÖnh b»ng vaccin 
®èi víi c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm ®Ó 
t¹o cho ®µn gia cÇm cã søc ®Ò 
kh¸ng tèt chèng l¹i mÇm bÖnh 
x©m nhËp. 

Ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p trªn mçi 
ng−êi ch¨n nu«i cÇn thùc hiÖn tèt 
c¸c quy ®Þnh cña ®Þa ph−¬ng 
trong c«ng t¸c phßng chèng dÞch 
bÖnh nh− vËy sÏ ng¨n chÆn ®−îc 
dÞch bÖnh Cóm gia cÇm trong 
thêi gian tíi, ngµnh ch¨n nu«i gia 
cÇm tiÕp tôc ®−îc kh«i phôc ph¸t 
triÓn. 

BSTY NguyÔn Ngäc S¬n 

C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn dÞch Cóm gia cÇm bïng ph¸t trë l¹i  

¶nh: Sau 30 ngµy kÓ tõ khi con gµ 
bÖnh cuèi cïng bÞ tiªu huû, ®Þa 
ph−¬ng míi d−îc c«ng bè hÕt dÞch 

Số 7 
Trang 9 



    Héi chøng rèi lo¹n sinh s¶n vµ 
h« hÊp ë lîn hay cßn gäi lµ bÖnh tai 
xanh (Syndr«me DysgÐnÐsique et 
Respiratoire du Porcs - SDRP) lµ 
mét bÖnh ë lîn g©y ra do virus. 
BÖnh ®−îc m« t¶ lÇn ®Çu tiªn ë 
Hoa K× vµo n¨m 1987, ®Õn nay 
bÖnh cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c n−íc cã 
ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn. BÖnh 
xuÊt hiÖn trªn mäi lo¹i lîn víi biÓu 
hiÖn triÖu chøng kh¸c nhau. 

Lîn n¸i th−êng thÊy hiÖn t−îng rèi 
lo¹n sinh s¶n nh− x¶y thai giai 
®o¹n cuèi (x¶y thai sau 90 ngµy 
chöa), ®Î non (®Î tr−íc 110 ngµy), 
chËm ®éng dôc trë l¹i, kh¶ n¨ng 
sinh s¶n thÊp cïng c¸c triÖu chøng 
sèt cao, bá ¨n, kh¶ n¨ng tiÕt s÷a 
gi¶m .... 

Lîn con ®Î ra yÕu ít, chÕt yÓu, lîn 
con èm yÕu cßi cäc, tØ lÖ chÕt tr−íc 
khi cai s÷a t¨ng. 

Lîn sau cai s÷a vµ lîn thÞt th−êng 
biÓu hiÖn héi chøng cóm (sèt cao, 
thë khã, ho, bá ¨n ...), t¨ng träng 
chËm, cã sù kh«ng ®ång ®Òu trong 
l«. TriÖu chøng nµy còng cã thÓ 

kÌm theo Øa ch¶y, viªm khíp ... 

Tuy nhiªn, ë trªn lîn sau cai s÷a vµ 
lîn thÞt ta khã cã thÓ quan s¸t ®−îc 
triÖu chøng ®¬n thuÇn cña bÖnh mµ 
th−êng quan s¸t ®−îc c¸c triÖu 
chøng cña c¸c bÖnh kÕ ph¸t nh− 
bÖnh  viªm da cã mñ do Staphyloco-
cus suis, bÖnh nhiÔm Haemophilus 
parasuis (víi c¸c triÖu chøng ñ rò, 
bá ¨n, sèt cao, n«n möa,viªm 
khíp..), bÖnh Tô huyÕt trïng lîn do 
pasterella multocida..... Nguyªn 
nh©n lµ  do virus SDRP lµm suy 
gi¶m hÖ thèng miÔn dÞch cña c¬ thÓ, 
tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c 
vi sinh vËt kh¸c x©m nhËp vµo vµ 
g©y bÖnh.  

Lîn m¾c SDRP th−êng xuÊt hiÖn c¸c 
triÖu chøng nh− khã thë, sèt cao, 
xuÊt hiÖn c¸c chµm xanh. Tuy nhiªn 
hiÖn t−îng chµm xanh nµy nhanh 
chãng bÞ biÕn mÊt do c¸c triÖu chøng 
cña bÖnh kÕ ph¸t xuÊt hiÖn vµ ng−êi 
ta th−êng nghÜ ®Õn lîn bÞ m¾c bÖnh 
do nguyªn nh©n kÕ ph¸t, chÝnh v× thÕ 
mµ hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh kh«ng 
cao. C¸c bÖnh kÕ ph¸t nµy th−êng 
lµm t¨ng tû lÖ chÕt vµ g©y thiÖt h¹i 

vÒ kinh tÕ.  

Nguyªn nh©n chÝnh g©y ra bÖnh 
SDRP lµ do virus thuéc hä Ar-
teriviridea (virus ARN) g©y ra. 
ViÖc ch¨n nu«i víi  mËt  ®é  cao, 
m«i tr−êng bÞ « nhiÔm, chuång 
tr¹i Èm thÊp, cã giã lïa ®Æc biÖt 
khi thêi tiÕt l¹nh lµ tiÒn ®Ò ®Ó bÖnh 
bïng ph¸t.  

ViÖc dïng kh¸ng sinh ®Ó phßng vµ 
trÞ bÖnh lµ kh«ng cã hiÖu qu¶, nÕu 
cã chØ lµ ng¨n ngõa nh÷ng bÖnh kÕ 
ph¸t. V× vËy, ng−êi ch¨n nu«i vµ 
c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i cÇn ph¶i 
thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lÝ, 
vÖ sinh phßng bÖnh: 

- Gi÷ cho chuång lu«n s¹ch sÏ, kh« 
r¸o, Êm ¸p vµ tr¸nh giã lïa vµo 
mïa ®«ng, tho¸ng m¸t vµo mïa 
hÌ. 

- Nhèt lîn theo tõng løa tuæi riªng 
biÖt. 

- Mua gièng ë nh÷ng c¬ së cã giÊy 
phÐp s¶n xuÊt vµ nªn mua gièng ë 
mét n¬i nhÊt ®Þnh 

Tæng hîp cña NguyÔn Lý  

Trang 10 Thông Tin Thú Y 

HéI CHøNG RèI LO¹N SINH S¶N Vµ H¤ HÊP ë LîN  

Nh÷ng gi¶i ph¸p kh«i phôc s¶n xuÊt... (TiÕp theo trang 7) 

* Thø n¨m: CÇn quan t©m h¬n 
n÷a ®Õn c¸n bé thó y c¬ së. 

C«ng t¸c qu¶n lý dÞch bÖnh ë c¬ së 
lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng 
®Ó ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn dÞch 
bÖnh kÞp thêi. Tuy nhiªn trong thêi 
gian qua ë nhiÒu n¬i c¸n bé thó y 
c¬ së ch−a thùc sù ®−îc quan t©m 
chó träng v× vËy khi dÞch bÖnh x¶y 
ra c«ng t¸c chèng dÞch gÆp kh«ng Ýt 
khã kh¨n h¹n chÕ. 

Trong thêi gian tíi khi mµ gia cÇm, 
s¶n phÈm gia cÇm ®−îc l−u th«ng 

sÏ lµ mét vÊn ®Ò rÊt lín ®Æt ra cho 
ngµnh thó y mµ chñ yÕu lùc luîng 
thó y c¬ së lµ lµm sao ®Ó kiÓm so¸t, 
khèng chÕ ®−îc dÞch bÖnh tõ ngoµi 
vµo? Lµm sao ®Ó dÞch bÖnh kh«ng 
bïng ph¸t trë l¹i? VÊn ®Ò nµy chØ 
®uîc thùc hiÖn khi c¸c cÊp c¸c 
ngµnh quan t©m h¬n ®Õn m¹ng luíi 
thó y c¬ së. CÇn cñng cè, x©y dùng 
l¹i Ban thó y c¸c x· thÞ trÊn, lùa 
chän c¸n bé cã tr×nh ®é n¨ng lùc 
vµo ho¹t ®éng. §ång thêi ®Çu t− 
kinh phÝ t−¬ng xøng, ®¶m b¶o chÕ 
®é phô cÊp cho c¸n bé thó y, kinh 

phÝ  tæ chøc ho¹t ®éng vµ mua s¾m 
trang thiÕt bÞ chuyªn ngµnh... cã 
nh− vËy c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n 
míi ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ bÒn 
v÷ng. 

Mong r»ng nh÷ng biÖn ph¸p trªn 
®©y sÏ ®−íc c¸c cÊp c¸c ngµnh 
quan t©m chó träng ®Ó ngµnh ch¨n 
nu«i gia cÇm nhanh chãng ®−îc 
kh«i phôc. 

BSTY NguyÔn V¨n Huy 

Ban thó y x∙ S¬n §ång …… (tiÕp theo trang 6) 

*Bµ Xu©n ThÞ H¹nh: TÊt nhiªn lµ 
chóng t«i kh«ng ®−îc chñ quan, 
nh÷ng ngµy qua chóng t«i còng ®· 
thèng nhÊt trong Ban chØ ®¹o lµ vÉn 
ph¶i tËp trung chØ ®¹o c¸c biÖn ph¸p 
chèng dÞch theo h−íng dÉn cña 
tr¹m Thó y huyÖn, trong ®ã tiÕp tôc 
tæ chøc phun thuèc s¸t trïng theo 

®Þnh kú, qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh 
dÞch bÖnh ngay tõ c¸c th«n xãm 
kh«ng ®Ó dÞch bÖnh ph¸t sinh. 

Chóng t«i còng ®Ò nghÞ huyÖn vµ 
c¸c x· cè g¾ng khèng chÕ ®uîc 
dÞch bÖnh ®Ó sím cã c«ng bè b·i 
dÞch, cã nh− vËy viÖc l−u th«ng gia 
cÇm vµ s¶n phÈm gia cÇm míi trë 

l¹i b×nh th−êng, lóc ®ã ngµnh ch¨n 
nu«i gia cÇm míi nhanh chãng ®−îc 
kh«i phôc. 

CTV: Xin c¸m ¬n bµ, chóc ban 
Thó y S¬n §ång cã nhiÒu b−íc 
tiÕn trong thêi gian tíi.  

Ghi chÐp cña TrÇn ThÞ G¸i  



Số 9 Trang 11 

Lai người với ...bò  

     Giáo sư Panayiotis Zavos, 
Giám đốc một phòng thí nghiệm 
sinh sản tại Mỹ, vừa tạo ra những 
phôi thai lai giữa người và bò 
bằng cách lồng ADN của người 
vào trứng bò. Phôi sống được 
khoảng nửa tháng và về mặt lý 
thuyết có thể được cấy vào tử 
cung của một phụ nữ. 
Zavos cho biết theo lý thuyết phôi 
lai giữa người và bò có thể phát 
triển. Tuy nhiên, ông không có ý 
định cho phép một phôi như vậy 
chào đời. Zavos nói: ''Mục đích tạo 
ra những phôi lai này là để hoàn 
thiện kỹ thuật nhân bản người.  
Chúng tôi không có ý định tạo ra 
những con quái vật''. Phôi lai phát 
triển vượt quá giai đoạn mà ở đó tế 
bào bộc lộ những tín hiệu đầu tiên 
phát triển thành mô và các cơ quan. 
Chúng dường như có ADN bình 
thường.  

Đây là một thử nghiệm quan trọng 
bởi nó cho thấy nhiễm sắc thể của 
người không bị tổn thương bởi kỹ 
thuật nhân bản chuyển nhân. Kỹ 
thuật nhân bản chuyển nhân được 
sử dụng thành công để tạo cừu 
Dolly và nhiều động vật khác. Tuy 
nhiên, theo các nhà nghiên cứu nó 
thất bại ở động vật linh trưởng 
chẳng hạn như con người bởi 
nhiễm sắc thể bị gãy hoặc lẫn lộn. 

Zavos công bố bước đột phá này tại 
một cuộc họp báo diễn ra ở London 
vào hôm qua, 15/9. Một số nhà 
khoa học khác khẳng định đã tạo ra 
người nhân bản, chẳng hạn như 
Severino Antinor, chuyên gia sinh 
sản người Italia, và giáo phái 

Raelian. Tuy nhiên, họ không đưa ra 
được bằng chứng thuyết phục. Zavos 
đã hợp tác với Antinori trong quá 
khứ song công trình nghiên cứu của 
ông được nhiều nhà khoa học ghi 
nhận một cách nghiêm túc. 

(Minh Sơn - Theo Times of India)  

Th«ng tin ®ã ®©y 
4 tỉnh đầu tiên công bố 
hết dịch cúm gà  

    Hôm nay (12/03/04), Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng và 
Bình Dương đã trở thành những 
địa phương đầu tiên trên cả 
nước công bố thoát khỏi dịch 
cúm gia cầm. 27/53 tỉnh còn lại 
trong danh sách vùng dịch giờ 
đã đủ điều kiện về thời gian 
khống chế dịch, song còn phải 
chờ kiểm tra vệ sinh môi trường 
lần cuối. 

"Trong vài ngày tới, nhiều tỉnh 
nữa sẽ công bố hết dịch. Việc lưu 
thông gia cầm sẽ phục hồi", Cục 
trưởng Bùi Quang Anh nói với 
VnExpress. Nhiều quận, huyện ở 
các địa phương này đã công bố hết 
dịch. Nhưng để công bố trên toàn 
tỉnh thì cần thủ tục chặt chẽ.  

Tây Ninh dự kiến tuần sau sẽ công 
bố hết dịch. Tỉnh sát nách thị 
trường lớn TP HCM đang tìm 
cách quy hoạch lại các lò giết mổ. 
Ông Tôn Thất Hàn, Chi cục 

trưởng Thú y Tây Ninh nhận định, 
việc kinh doanh gia cầm chưa thể 
khôi phục ngay. Bởi tỉnh hết dịch 
chỉ được vận chuyển, mua bán gà, 
vịt trong địa phương nếu các tỉnh 
liền kề chưa công bố an toàn. 

Long An, tỉnh bị dịch cúm gà tàn 
phá mạnh nhất có thể phải cuối 
tháng 3 mới thoát khỏi danh sách 
vùng dịch, bởi còn 3 huyện chưa đủ 
điều kiện công bố an toàn. Ngay từ 
bây giờ, lãnh đạo địa phương đã 
tính tới xây dựng các lò mổ đạt tiêu 
chuẩn thay cho việc làm thịt, chế 
biến nhỏ lẻ ở các chợ. Long An đã 
chọn được 37 lò mổ lớn để chế biến 
gia cầm trước khi đưa ra chợ. 

Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bùi 
Quang Anh cho biết, việc kiểm 
dịch, kiểm tra vệ sinh giết mổ thời 
gian tới sẽ được thắt chặt. 4 tỉnh 
thành công bố hết dịch sẽ phải quy 
hoạt lại hệ thống giết mổ gia súc, 
gia cầm. Mục đích là trong vài năm 
tới chấm dứt việc giết mổ nhỏ lẻ. 

Vấn đề môi trường sau dịch cũng 
được đặt ra. Các địa phương sẽ phải 
thống kê số điểm tiêu hủy gia cầm, 
giám sát chặt chẽ các hố chôn gà vịt 
lớn, hạn chế nguy cơ ô nhiễm khi 
mùa mưa đến. 

Theo Vnexpress  

¶nh:  

Phôi 
lai. 

Ảnh: 
Việc lưu 

thông 
gia cầm 
sẽ sớm 
phục 
hồi.  

Tự tin là hết dịch nhưng việc kinh 
doanh gia cầm ở Bình Dương vẫn 
chưa thể tiến hành ngay. UBND 
tỉnh dự kiến ngày 12/3 tới mới có 
văn bản tạm thời quy định việc 
mua bán thức ăn gia súc, gia cầm; 
mua bán, vận chuyển gia cầm. Sau 
đợt dịch, Bình Dương vẫn còn 
270.000 gia cầm khỏe mạnh, các 
hộ chăn nuôi rất nóng lòng chờ dỡ 
bỏ lệnh cấm mua bán. 

Hầu hết các chợ Hà Nội đã 
bán gà trở lại  
Hiện nay các chợ tại Hà Nội đã đồng 
loạt kinh doanh thịt gia cầm trở lại. 
Tuy nhiên giá cả rất cao so với trước 
khi có dịch.  

Giá 1 kg gà đã làm lông trung bình 
70.000đồng/kg (tăng khoảng 30.000 
đồng/kg so với trước thời điểm 
dịch).  

Các chợ Long Biên, chợ Hôm, Kim 
Mã, Thanh Xuân... đã bày bán khá 
phong phú các sản phẩm gia cầm còn 
sống và đã qua làm lông gồm: gà, 
vịt, ngan...  
(Nguồn tin ngày15/03/04 Vneconomy)  
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Nhỡ ngày trăng lưỡi liềm 
Trong quán rượu, một anh kể chuyện : 

- Này, các nhà khoa học tính toán rằng, trên mặt trăng 
có thể sống được hàng triệu ngươì đấy ! 

Thấy anh bạn nhậu tủm tỉm cười, anh ta hỏi: 
- Tại sao cậu lại cươì ? 

- À, mình nghĩ đến cái cảnh họ chen chúc nhau, xô đẩy 
nhau vào những ngày trăng 
lưỡi liềm ấy mà . 

- ừ nhỉ !       

∗∗∗∗∗ 
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Có thế thôi à ? 
Antôn vừa được chú cho một tờ 50 frăng mới cứng. 

Mẹ Antôn thấy vậy, hỏi con : 

- Thế nào, Antôn, con nói câu gì khi chú ấy cho con tờ 
bạc đẹp ấy nào ? 

-  Con không biết … 

- Chú bé ngây thơ trả lơì. 

- Nào, nào ... con nhớ lại đi, mỗi khi bố đưa tiền lương 
cho mẹ thì mẹ nói gì với bố con nào ?  

- Bà mẹ gợi ý. 

- Dạ, con nhớ rồi. Mẹ rói : "Có thế thôi à ?"  

∗∗∗∗∗ 
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tươi nướng than hoặc lò khoảng 
30 phút. 

Cách làm nước sốt ăn kèm: Cho 
củ nghệ băm nhuyễn, hành tây 
vào xào chung rồi cho nước 
dùng vào, nêm gia vị vừa ăn, 
cho thì là vào. Món ăn này có 
thể cuốn bánh tráng hoặc ăn 
không kèm với rau sống và 
nước mắm.  

Món cá nướng mo cau dân dã 
mang bản sắc truyền thống 
của Nam Bộ, thích hợp cho 
không khí sum vầy trong bữa 
ăn gia đình.  
Nguyên liệu: 

- Mo cau tươi: 1 bẹ 

- Cá lóc: 500 g  
- Củ nghệ: 50 g  
- Thì là: 50 g  
- Tôm lột: 100 g  
- Thịt heo nạc xay: 100 g  
- Hành tím: 50 g  
- Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, 
đường, bột nêm Knorr gà. 

Thực hiện: 

Cá làm sạch, rút xương. Tôm 
băm nhuyễn trộn với thịt xay, 
hành tím, bột nêm, sau đó nhồi 
vào cá. Cuộn cá vào mo cau 

C¸ n¦íng mo cau   

¶nh: §¬n gi¶n, dÔ lµm, b÷a ¨n 
thªm phong phó 
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