
حيوانات بصحة جيدة، فالحون سعداء!
عند إصابة الحيوانات بمرض أو عدوى وعجزت أمامها االدوية مثل المضادات
الحيوية أو مضادات الميكروبات األخرى، يؤدي ذلك إلى فقدان القطيع بأكمله.

 وهذا أيضاً ممكن أن يعرض صحتكم وصحة  أسرتكم  لخطر اإلصابة خاصة
باألمراض المتنقلة بين الحيوانات واإلنسان.

 من أجل سالمتكم و الحفاظ على سبل عيشكم، اتبعوا النصائح التالية
إبتداء من اليوم.

هناك سببان رئيسيان تجعل مضادات  الميكروبات  ال تقضي على المرض:

المعاملة الخاطئة للعالج أو استخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح،
 الجراثيم المسببة للمرض أصبحت مقاومة  للعالج  في عملية تسمى: مقاومة

 مضادات الميكروبات.

 كلما تكرر استعمال مضادات الميكروبات  مثل المضادات الحيوية في عالج
 األمراض سواء عند اإلنسان أو الحيوانات أو النباتات، زادت الجراثيم قدرة على

تحمل هذه األدوية التي يصبح مفعولها ضعيف.

 مقاومة مضادات الميكروبات تؤدي إلى فشل األدوية األكثر أهمية لدينا. بدون
 مضادات الميكروبات الفعالة، العديد من الناس والحيوانات والنباتات معرضون لخطر

الموت بسبب عدوى أو مرض.

لكن نستطيع األن اتخاذ إجراءات للحفاظ على فعالية مضادات الميكروبات.
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 تجنب اإلجهاد لحيواناتك وأجعلهم يشعرون بالراحة وعدم الجفاف
 والتأكد من أن لديهم مساحة كافية. دع الحيوانات الصغيرة تتغذى

  من أمهاتها ألطول فترة ممكنة قبل الفطام ألن ذلك يساعد على منع
العدوى

 تطعيم! اطلب من  البيطريين مساعدتك في إدارة اللقاحات الهامة في
األوقات المناسبة ألن الوقاية خير من العالج.

 حافظ على صحة حيواناتك وتجنب اإلصابة بالمرض من خالل
 ضمان حصولهم على تغذية جيدة. وحافظ على صحة الحيوانات عن

 طريق التأكد من أن مياههم نظيفة.

 اطلب نصائح من البيطريين للحصول على التشخيص الصحيح
 والعالج ألن شراء واستخدام العالج الخاطئ يعّرض صحتك

 وصحة حيواناتك وعائلتك للخطر. استخدام مضادات الميكروبات
الخاطئة هو مضيعة للوقت والمال.

 انشر المعلومة، ليس الجراثيم! أخبر الفالحين اآلخرين بما
 تعلمته ألن كل شخص يحتاج إلى العمل معاً من أجل مزارع

 نظيفة لحماية صحة الحيوانات وسبل العيش وصحة جميع
 األشخاص الذين يعتمدون على مضادات الميكروبات لتكون

فعالة عند الحاجة.

.



 التطهير الدائم من أجل التخلص من الجراثيم التى تسبب األمراض
 عند الحيوان واإلنسان. تذكر دائما الغسل الجيد لأليدي، األحذية

واللباس قبل و بعد كل اتصال مع الحيوانات

 عشرة نصائح مهمة للفالحين
 من أجل الحفاظ على صحة اإلنسان والحيوان وعلى فعالية

مضادات الميكروبات:

1

2

3

4

5

 الحفاظ على نظافة األماكن التي تعيش فيها الحيوانات عن طريق
 إزالة السماد والفرش وذالك بصفة منتظمة. يجب معالجة جميع

 النفايات الناتجة من الحيوانات التي تلقت عالجا بالمضادات الحيوية
بعناية كبيرة

 الحد من خطر أنتشار الجراثيم. راقب  كل من له اتصال
 بحيواناتك، ونضف بصفة منتظمة كل معدات المزرعه. اعزل كل

حيوان مريض عن بقية الحيوانات لمنع أنتشار العدوى

 طبق مبدأ “الكل بالداخل - والكل بالخارج” في مزرعتك لتفادى أي
 عدوى من الحيوانات الجديدة الداخلة الى المزرعه وإصابة الحيوانات

 الموجودة بها سابقا.  تربى الحيوانات في نفس الوقت، وتفطم
 الحيوانات في نفس الوقت واحتفظ  بهذه المجموعة معا طوال مراحل

اإلنتاج. نظف وطهر مساكن الحيوانات قبل إدخال حيوانات جديده.

 احفظ  أغذية الحيوانات جافة وخزنها بأمان بعيدا عن مصادر
 الجراثيم المحتملة مثل القوارض والطيور والحشرات والحيوانات

األخرى
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