
  1

   الحيواناتأوىإدارة م
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 "حي"
 

 

 

  :نود أن نشكر كال من

  الجمعية األمريكية للرفق بالحيوان
  هواة القططالجمعية األمريكية ل

   في أمريكا الشمالية الحيواناتنقلمسؤولي عربات 
  ، أركانساسللحيوان الينابيع الحارةخدمات 
  لواليات المتحدةع اإلنساني باالمجتم

  معهد ماريالند للخيول
  البرنامج الطبي للملجأ دافيس، –جامعة كاليفورنيا 

  بيني سيستارو
  دوجالس فاككيما، الجمعية األمريكية للرفق بالحيوان

   دي، المجلة البيطرية للخيولعالي    ي، بي هينيكيدون 
  اطعة ستوري، نيفادا، مقرعاية الحيوانكريستين كيني ميلر، أخصائية 

 )D.V.M (داوج سيف، دي في إم

CHAI, POB 3341, Alexandria, VA 22302, USA

Translated by Dr. Amir Mikhail, BVSc, Pet Care Clinic, Egypt 



  2

  فهرس المحتويات

  1................................................................................... العناية بالحيوان:الجزء األول

I. 4..................................................................................... الحيوانتغذية 

A. 4........................................................................ الكالبإجراءات تغذية 

B. 5......................................................................... القططإجراءات تغذية 

II. 6................................................................................تحصين   الحيوان 

A.  6.....................................................................الكالبتحصين إجراءات 

B. 7.....................................................................إجراءات تحصين  القطط 

III. 8.........................................................................نماذج فحص الحيوان 

A. 8.......................................................................صحيفة فحص الحيوان 

B. 10...................................األسبوعية الخاصة بصحة الحيوان/صحيفة المتابعة اليومية 

IV. 12...................................................................................لغة الجسد 

A. 12.................................................................الخوف و الغضب عند القطة 

B. 13...............................................................جدول اللغة الجسدية عند الكلب 

V. 13..................................................................تنظيف القفص و بيت الكلب 

A. 13........................................................قائمة الفحص الخاصة بتنظيف القفص 

B.  14................................................ الكلبحجراتقائمة الفحص الخاصة بتنظيف 

C. 14.....................................................................كيف تنظف حجرة الكلب 

D. 17......................................................................كيف تنظف قفص القطة 

E.  20................................................غسل و تطهير أطباق األكل و علب الفضالت 

F. 20...........................................................إرشادات إستخدام و تخفيف المطهر 

VI. 21...........................دليل النظافة و مكافحة األمراض الخاص بمؤسسات العناية بالحيوان 

A. 21.........................................................ضمعالجة الحيوان للسيطرة على المر 

B. 24.............................................................................النظافة و التطهير 

C. 30.................................................................................الطب الوقائي 

D. 41..........................................................................موس المصطلحاتقا 

E. 42......................................................................................المصادر 

VII. 43...................................................................صيد أو اإلمساك بالحيوانات 

A.  43................................................................... السيطرةعصاكيف تستخدم 



  3

B. 46...........................................................................كيف تستخدم الشبكة 

C.  49...............................................).............الحي(كيف تستخدم الفخ اإلنساني 

VIII. 54..................................معايير العناية الخاصة بهم و بالبيئة التي يعملون بها: الخيول 

A. 54.... ..................................................طريقة مضمونة للحكم على حالة الخيل 

B. 56...........................................................................صحيفة حالة الخيل 

C. 62...............................................................................الفطرة السليمة 

D. 63......................................................دليل الحد األدنى لمعايير للعناية بالخيول 

E.  أمثلة على نظم و قوانين رعاية و حماية الخيول و الحيوانات األخرى التي تستخدم كحيوانات
 65........................................................................................عاملة

F. 70 ....... ..........رباتسياسة جمعية الرفق بالحيوان بالواليات المتحدة الخاصة بخيول جر الع 

  73 .................................................................................. . القتل الرحيم:الجزء الثاني

I. 73...........................................................المخدرات المستخدمة في القتل الرحيم 

II. 77................................................ الحقن، و جرعات المخدرعلم التشريح، و مواقع 

III.  باإلضافة إلى التيالزول كتحضير ) وصفة بيطرية ألدوية شهيرة للتخدير(المهدئات، و مسكنات األلم
 79.....................................................................................للقتل الرحيم

IV. 80...............................................................................التحكم في الحيوان 

V. 81.....................................................................................تأكيد الموت 

VI. 83.........................................................مشاهدة مالك الحيوان لعملة القتل الرحيم 

VII. 84.........................................................................................السالمة 

VIII. 86...............................................اإلبقاء القياسي على المواد المخدرة تحت السيطرة 

IX. 88.............................................................................رحيممنطقة القتل ال 

X. 89.............................................................................أدوات القتل الرحيم 

XI. 91...................................................جداول، وإيضاحات، ومخططات القتل الرحيم 

  

  

  

  



  4

  العناية بالحيوان: الجزء األول

I. الحيواناتتغذية  

A. الكالبإجراءات تغذية  

ثم قم بإضافة كمية كافية من الماء لعمل . قم بمزج طعام الكالب الجاف و المعلب مع الماء الساخن في وعاء كبير
  . العجين له قواممزيج متناسق

  لبة من الطعام المعلب ع12 - 10 = اء كامل من الطعام المجففوع

  . علب من الطعام المعلب6 - 5 = نصف وعاء من الطعام المجفف

  

  الكالب البالغة

   كوب2-1)       كيلوجرام11( رطل 25 من حجم الشيواوا إلى البودل أو حتى :األحجام الصغيرة

   كوب5-3)       كيلوجرام27( رطل 60 حجم الكوكر إلى الالبرادور أو حتى :األحجام المتوسطة

   كوب9-6)         كيلوجرام45( رطل 100 حجم الشيبرد إلى الماالميوت أو حتى :الحجم الكبيرة

  .، تزداد تدريجياًاألحجام األكبر

  الجراء

قم بمزج  طعام الجراء المجفف مع علبتين من طعام الجراء المعلب مع ماء حار في وعاء كبير من اإلستينليس 
  .متجانس كلياًو قوام العجين له ية من الماء الحار حتى يصبح المزيج متناسق ثم قم بإضافة كمية كاف. ستيل

  : مرات يومياً بكوب واحد في كل وجبة3 أسبوعاً 12يجب إطعام الجراء األصغر من 

  . مساءا4:00ً صباحاً، ووقت الظهيرة، و 7:00

  : أشهر يجب إطعامها مرتين يوميا6ً أسبوعاً و حتى 12الجراء ذات 

  . مساءا4:00ًاحاً، و  صب7:00

   كوب1)          كيلوجرام7( رطل 15      أقل من :الصغير

   أكواب3-2)        كيلوجرام14-7 ( رطل30- 15    :المتوسط
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   أكواب4-3)      كيلوجرام23- 14( رطل 45- 30       :الكبير

  

  :ملحوظة

 ة، بل قم بإطعامهم كميات صغيرة طبقاً  في إطعام الجراء النحيلة او الضعيفة دفعة واحدطإحرص على أالَ تفر
 . الجراءتغذيةلجدول 

  أن يقتصر طعامها على الطعام المعلب فقط أو إضافة كمية كبيرة من )  كبيرة السن(قد تتطلب الكالب المسنة
 .الماء للمزج مع المعلبات

 مزوج بكمية صغيرة الكالب التي ترفض تناول وجبة ثانية يجب أن يقدم لها مجموعة مكونة من طعام معلب م
إذا إستمر الكلب في رفض ، و إذا إستمر الكلب في رفض الطعام، قم بتقديم طعام معلب فقط. من الطعام الجاف

 . على صحة الكالبقم بإخطار المشرف تناول الطعام
 طبقاً لبرنامج تغذية الجراء,  للجراءقم بتغذية األمهات المرضعة. 

 

B.  القططتغذيةإجراءات  

   أشهر4 أصغر من  :صغار القطط

   مرات يوميا3ً مالعق كبيرة من الطعام المعلب 4-3قم بإطعامهم 

  . مساءا4:30ً ظهراً، و 12:30 صباحاً، و 7:30

  .كوب من الطعام الجاف أثناء الليل½ قم بتزويدهم 

   أشهر6 إلى 4من سن  : صغار القطط

   مالعق كبيرة يوميا6ً-4قم بإطعامهم 

  . عصرا4:30ً صباحاً، و 7:30

  .قم بتزويدهم بكوب واحد من الطعام الجاف أثناء الليل

   أشهر فأكثر6 سن :القطط البالغة

وعاء صغير و أعد ملؤه عند ½  قم بملء طوال الوقت، أشهر فأكثر 6 من عمرلقطط يجب توفير الطعام المجفف ل
  . عصراً إلطعامهم4:30الساعة 
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  :ملحوظة

  دفعة واحدة، و لكن قم بإطعامهم كميات أو الضعيفة/ يلة القطط النحإحرص على أالَ تفرط في إطعام 
 .علي مدار اليومعدة مرات صغيرة من الطعام المعلب 

  قم بمراقبة القطط أثناء تناول الطعام، فتلك التي ال تتناول الطعام المجفف المتبقي لليوم الثاني يجب أن يقدم
 .وقم بإخبار المشرف بهذه الحالة ,لها الطعام المعلب

 طعاماً معلباً مرتين يومياًجب إطعام القطط الكبيرة السني . 
 الطعام المعلب ب المرضعةأمهات القطط أيضا في قسم القطط المريضة و المحتجزة  يجب تغذية القطط

 ).هذا باإلضافة إلى الطعام المجفف(مرتين يومياً 

 

II. تحصين   الحيوانات 

A.  الكالبتحصينإجراءات  

  .DHLPPال و بورديتي: تحصيناتبنوعين من ال ,لجراءو ا جميع الكالب تحصينيجب 

  لقاح اإلستنشاق/اليبورديتلقاح ال

 حاول الحصول الورديتيها بالبتحصينإذا لم يكن في مقدورك و . ال هو أول لقاح يعطى للحيوانالبورتيدي 
 . كأول تحصينDHLPPلحصول عليه ، تجنب استخدام على مساعدة ل

 يق األنف، قم بوضع الجرعة كاملة من خالل الفتحة اليسرى لألنفال عن طرورديتييتم إعطاء الب. 
 

 قم بتحصين: 
  .كل الذكور و اإلناث السليمة

  .الكالب الحواملإناث 
  .الجراء غير المفطومة األكبر من أسبوعين مع أمهاتها

  .يدة و بحالة صحية جيجب أن تكون الجراء سليمة، و بع اسابيع التي تعد للتبني أكبر من أرالجراء
  . أسابيع و أكثر8جميع الكالب التي هي بصحة جيدة في سن 

  
 ال تقم بتحصين: 

  .الكالب أو الجراء التي تعاني من السعال أو الرشح

DHLPP / لحقنا  

 لقاح يتم حقن DHLPPتحت الجلد . 
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   قم بتحصين: 
  .جميع الذكور الصحيحة و األمهات غير الحوامل

  . أسابيع مع األمهات4 جميع الجراء الصحيحة و التي أكبر من
 أسابيع التي بدون امهات و التي يتم ارضاعها صناعيا ، و يشترط 4جميع الذكور الصحيحة في سن اكبرمن 
  .ان تكون الجراء ممتلئة و بصحة جيدة

  . أسابيع فأكثر8جميع الجراء في سن 
   ال تقم بتحصين:  

  .الكالب الحوامل أو التي من المحتمل أن تكون حوامل
  .ب و الجراء التي تعاني من السعال أو الرشحالكال
قم بتسجيل .  أسبوعا16ً أشهر كل ثالث أسابيع و حتى تبلغ 4 الجراء األقل من تحصينيجب إعادة : ملحوظة

  .تحصينتاريخ إعادة ال
  
  

  .35، أنظر صفحة  الكالبتحصين  عن عملية لمزيد من المعلومات 
  

B.  القططتحصين   إجراءات  

قابل للحقن ال FVRC‐Pو لقاح األنفي  FVRCلقاح :  بنوعين من اللقاحاتصغار القططالقطط و  جميع تحصينيجب 
  ).حصبة القطط (الكاليسي، و البانيليكوبينيا، وضد فيروس الرينوتراكيتيس(

  

FVRCنفي األ:  

  يتم إعطاء لقاحFVRCمع العلم بأن . بوضع قطرة في كل عين و قطرة في الفتحة اليسرى لألنف
 . في الكمية المستخدمة يؤدي إلى قرح األنفاإلفراط

   قم بتحصين:  
  ). كيلوجرام1( رطل 2 أسابيع فأكثرو بوزن 8جميع القطط و صغارها الصحيحة في سن 

  .القطط الحوامل و المرضعة
 أسابيع بدون األم و التي تعد من أجل التبني، يجب أن تكون 8 التي في سن أقل من صغار القطط

  ).كيلوجرام. 45( رطل على األقل1لئة و تزن بصحة جيدة، و ممت
  ).كيلوجرام. 75( رطل 1½  التي مع األم و التي تزن أكثر من صغار القطط
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   ال تقم بتحصين:  
  .  التي تعاني من العطس أو الزكام أو الرشحصغار القططو أالقطط 

. 7( رطل 1½  غير المفطومة و التي ما تزال بحوزة األمهات و تزن أقل من صغار القطط
  . عند عطس األم تجاههمفسوف يتم تحصين  هم بطريقة غير مباشرة و ذلك) كيلوجرام

   القابل للحقن FVRCPلقاح 

  يتم حقن لقاحFVRC  تحت الجلد. 
 

   قم بتحصين:  
  .جميع القطط الصحيحة

  ).كيلوجرام. 7( رطل 1½   التي تزن أكثر من صغار القطط
  

   ال تقم بتحصين: 
  .القطط الحوامل
 رطل 1½  أسابيع أو التي تزن أقل من 6اليتيمة أو الرضيعة في سن أقل من  صغار القطط

  ).كيلوجرام.7(
  .  التي تعاني من العطس أو الزكام أو الرشحصغار القططأو / القطط 

  
  

  34 القطط، أنظر صفحة تحصين  لمزيد من المعلومات عن 
  

III. نماذج الكشف الدوري لحالة القطط: 
 

A. لطبيقائمة الفحص ا  

  :مسئول الفحص:                              التاريخ:                         نوع الحيوان

  .برجاء إيضاح أي مشاكل أو أية أعراض غير طبيعية تم مالحظتها أثناء الفحص

   بدون رائحة–          يجب أن تكون األذن نظيفة و وردية اللون األذن

   اللثة وردية اللون و بدون أي تقرحات في أعلى الحلق أو اللسان            يجب أن تكونالفم

  برجاء التأكد من وجود أي أسنان مفقودة أو تالفة
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  .          نظيفة، بدون إفرازات، عين وردي، إفحص وجود أي غشاوة على العدسات العينين

              نظيفة و بدون إفرازاتاألنف

   و غير معقد، حدد أي أماكن تساقط للشعر ناعم  المع و            الفراء

        التأكد من عدم وجود البراغيث أو جروح أو خراريج و ما إلى ذلكالجسم/الجلد

         وصف حالة الحيوان من هزال أو جفاف أو حمل أو أية جروح أو ضعف إلى آخرهالجسم حالة

  ___________خصية معلقة___________ ّذكر مخصي

  ___درجة الحرارة________بال ندبة____ندبة أثر عملية التعقيم____ محلوقة_ ____أنثى معقمة

  __________________________الجرعة التنشيطية_________ .2_________.1: التحصين  

  _______________الوزن________الجرعة______________________ دواء مضاد الديدان

  ______________بواسطة_____تمت معالجته من البراغيث________الوشم_______الشريحة اإلليكترونية 



  10

B.  األسبوعية/ صحيفة متابعة صحة الحيوان اليومية 

         التاريخ
   P/U صباح رقم

 اً
عصر
 اً

مساء
 اً

صبا
 حاً

ع
صراً

مسا
 ءاً

صبا
 حاً

ع
صراً

مسا
 ءاً

صبا
 حاً

ع
صراً

مسا
 ءاً

صبا
 حاً

ع
صراً

مسا
 ءاً

صبا
 حاً

ع
صراً

مسا
 ءاً

صبا
 حاً

ع
صراً

PM A
M 

M
D 

PM

                         طبيعي 
                         واهن 
                         هادئ 
خجول/خائف                           
                         عدائي 
                         مزعج 

                         طبيعي 
                         متقطع 
                         ال يأكل 

                         طبيعي 
                         مفرط 
                         ذو رائحة نفاذة 
                         مدمم 
                         ال يوجد 

   
   
ول
الب

 
   

ل  
ألك
 ا

   
  

ك 
لو
س
 ال
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                         طبيعي 
                         متسايب 
                         إسهال 
                         مدمم 
                         ال يوجد 

                         القيء 
                         السعال 
                         العطس 

لمختصرة اأسماء العاملين                          

ت 
فا
ختل
 م

   
   
از
بر
 ال
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IV. لغة الجسد  
A. الغضب و الخوف عند القطة 

A B 

C 
D 

E F 

  

إلى ) C(إلى الخوف المتزايد ) B(التهديد إلى ) A (اناً متحدياً، فإن إنفعاالت وجهه تتغير من اإلنتباه حيوبإعتبار القط
الحظ هبوط ) F(و الذي ينتهي بزمجره ) E(اعي  دفثم يقوم القط بعمل هجوم) D( و الهجوم التردد ما بين العراك

  .األذنين



  13

B. جدول اللغة الجسدية عند الكلب 

  

يمكنك أن تحدد مزاج و شخصية الكلب الخاص بك 
و هذا الرسم . من خالل مشاهدة حركات جسده

يبين األوضاع المختلفة لجسد الكلب و أي حالة 
ل فهمك إنه و من خال. مزاجية يعيشها أو تعيشها

لة للغة كلبك و حركاته الجسدية يمكنك بسهو
.التواصل مع كلبك

  

V. ب الكالتنظيف القفص و حجرات 
A. قائمة فحص تنظيف أقفاص القطط 

  .قم بملء دلو بالماء الساخن و كمية مناسبة من المطهر، و قم بملء دلو آخر بماء ساخن للشطف 

 بعد كل دوق متنقل فيجب الحرص على تطهيرهيف، وإذا تم إستخدام صتقم بنقل الحيوان إلى قفص نظ .1
 .إستخدام

      مستخدماً فقم ما كانت المنشفة أو صندوق من الكرتونقم بإزالة جميع أوراق الجرائد و تخلص منها، و إذا  .2
 .بتبديلها عند إتساخها

 .دة اإلستخدام، ثم قم بالغسل و التطهير لغرض إعاو الماء و علبات الفضالت/ الطعامقم بإزالة جميع أوعية .3
 .هريرة  جميع األسطح في القفص بما في ذلك األبواب باستخدام مواد مطحكبقم  .4
 . للتنظيفوصى بهالوقت المعلى األسطح بحسب   هره المواد المطاترك .5

 نائم ناھضمسترخي و يأكل

عدائي

 يحرك ذيله و يلعب

 يحرك ذيله

 يلعب بخضوع

 خاضع

العداء/ الخوف 

الخوف

مثار
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 .بالماء الساخن ثم قم بمسحه بمنشفة جافةقم بشطف القفص  .6
 .لقططلجرائد و الطعام و الماء و علبات فضالت اقم بإعادة أوراق ا .7
B. الكلبقائمة تنظيف حجرة  

 . الحيوان، و الفراش، و الطعام و الماء من القفصقم بنقل .1
 .قم بتطهير أوعية الطعام و الماء قبل إعادة اإلستخدام .2
 ).الغائط و الشعر و ما إلى ذلك(قم بإزالة جميع األوساخ و المخلفات  .3

 .هريرة  باستخدام المواد الطاب الحجرة و ب و األرضية و الجوانبقم برش الحجرة من الداخل .4
ابلة للمكان  و البوابة و فراش الكلب و األرضية المقداخل المكان بما في ذلك باب الحجرة جميع األسطح قم بحك .5

 .باستخدام فرشاة
 . من المصنع الوقت الموصى بهعلى األسطح بحسب هريرة  المواد المطأترك .6
 . و البوابةالحجرةطح تدريجياً بما في ذلك باب قم بشطف جميع األس .7
 .قم بمسح المكان و جففه بقدر اإلمكان .8

  :ملحوظة
  . التطهير و الوقت الموصى بهلغرض هريرة أنظر تعليمات المواد المط

C. الكلب تنظيف حجرةيةكيف  

نظف حجرات الجراء أوال، ثم البالغين ثانية، ثم الكالب المريضة في : يةسنخطط للتنظيف بحسب المجموعات ال
  ستخدم أدوات خاصة بكل مجموعة، ثم عقمها جيدا بعد كل إستخدامالنهاية، إ

مثل تعقيم قفص القط، فإن تنظيف حجرة الكلب أمرا بسيطا نسبيا، فهو عمل يومي روتيني، عندما تفعله بشكل 
صحيح تضمن صحة كالبك المقيمة فيها، و مكان أكثر راحة، لكن إن فعلته بشكل غير سليم فأنت ترحب 

  . و العدوى التي تسبب الكثير من المتاعب لكالبك و لكبالميكروبات

                                          

  

  

  

  

  

  :، كل شيء في الخارجحسنا. 1

قبل غسيل اي حجرة، ضع الكلب في مكان نظيف، و فرغ محتويات الحجرة في 
) يجب أن ال تترك الكلب أبدا في الحجرة بينما تقوم بالتنظيف(مكان منفصل مؤقت 

إجمع أطباق الطعام و الماء، الفرش، األلعاب، ثم إنقع األطباق في المحلول المطهر 
ثم أشطف و جفف كل شيء بالهواء الساخن قبل اإلستخدام حسب إرشادات الغالف، 

 البطانيات في غسالة  نظف،)أو إستخدم غسالة أطباق للقيام بهذا العمل(مرة أخرى، 
المالبس و دع األلعاب الخاصة بنفس الكلب بحوزته في نفس مكان االقامة الخاص 

  .به، ثم قم بتعقيم اللعب أو تخلص منها بعد ذلك



  15

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  اروفحضر الجأ. 2

نظف الحجرة من جميع الفضالت الصلبة من البراز و الشعر، ثم 
 .أشطف الحجرة بدقة بالماء الساخن

  تخفيف المحلول. 3

. إقرأ إرشادات الغالف جيدا قبل وضع المحلول المطهر، حسب إرشادات المصنع
: 1حيث تخفف ) كلوركس(كن حريصا و بالتحديد عند إستخدام محلول المبيض (

 جزء من الماء، حيث أن الكلور يمكن أن 32زء من المحلول على  أو ج– 32
يسبب تآكل األقفاص المعدنية، و يفسد األقمشة، و يسبب تهيج الجهاز التنفسي 

   .   ثم ضع المحلول بعناية على جميع أسطح الحجرة) عند الكالب
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 الحك من األعلى إلى األسفل.4

لمكان من السقف إلى األرضية، كذلك قم باستخدام فرشاة منتصبة األسنان لحك ا
تذكر كذلك أن تقوم . كل الحوائط و األبواب في الوسط، و كذلك ألواح الراحة

بحك الحوائط التي يصل إليها إرتفاع الكلب الذي يسكن في المكان و ذلك ألن 
   نقلمكان عرضة لترك أي جزء من المكان غير نظيف يجعل من هذا ال

تطهير واجهات و أسطح البيت الخارجية بكل ما ال تنسى حك و . األمراض
       يحتاج. تحتويه من مفصالت و مزاليج و كذلك أي فواصل بين الممرات
قبل أن  المطهر وقتاً ليبدأ مفعوله، لذا قم بالسماح لهذا المحلول المطهر بالسريان

                    تقوم بعملية الشطف و ذلك طبقاً للوقت المحدد على الغالف

  الشطف و التجفيف. 5

 ،)الساخنيفضل الماء (قم بشطف جميع السطح كلياً باستخدام الماء المتدفق 
ثم قم بتجفيف حجرة الكلب بالكامل بقدر اإلمكان باستخدام ممسحة و تهويته 

  .جيدا بعد ذلك
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D. كيفية تنظيف قفص القطة 

 أوال، ثم البالغين ، ثم القطط المريضة صعار القططنظف حجرات : يةسنالخطط للتنظيف بحسب المجموعات 
  .مها جيدا بعد كل إستخداميعقت اعاةرمع مفي النهاية، إستخدم أدوات خاصة بكل مجموعة، 

  

 بطريقة ، يتم، فهو شيء بسيط نسبياًيوميا يقوم به العاملين في مأوى الحيوانات  دوريإن تنظيف قفص القطة هو شيء
قد إال  و تباع الخطوات بالطريقة المناسبةروتينية، و لكن يجب أن تأخذ كفايتك من الوقت لفعل ذلك و أن تقوم بامية يو

قم بتنظيف أقفاص القطط بالكامل على األقل مرة يومياً و قم بعمل فحص . يؤدي بك ذلك إلى الضرر أكثر من اإلستفادة
إن القفص النظيف يقلل إحتماالت إنتشار األمراض .  شيء نظيف و معقمدوري على أماكن إقامة القطط للتأكد من أن كل

  . و سوف يعكس مستوى الرعاية التي يوفرها المأوى لكل حيوان

  الرجوع الى نقطة البداية. 6

لشرب، و انية ا، و بعد ضمان الجفاف التام للبيت، قم بوضع الطعام النظيف
  .الفراش، و اللعب، و أخيراً، الكلب
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 بالنقلقم  .1

 لقنصندوق   قفص نظيف او الي القطة من القفص اليقم بنقل
 قفص ك يجب أن يقوم بتخصيصفإن المأوى الخاص ب. لقططا

يتها، حيث يمكن نقل القطة من القفص فارغ لكل قطة تقوم برعا
المتسخ إلى القفص النظيف يومياً، و إذا كان يتم نقل القطط 

بواسطة ناقالت أثناء عملية التنظيف، فإن هذه الناقالت يجب أن 
  .يتم تعقيمها بعد كل إستخدام و ذلك لتفادي إنتشار األمراض

  

  

 أخلي المكان .2

الطعام و الماء، و  من آنيتيي شيء، و ذلك يتضقم بإخالء القفص من أ
إذا كانت أوراق الجرائد تستخدم في . ، و البطانية، و اللعبعلبة الفضالت

، قم  يومياً، إغسل األواني و علبات الفضالتفرش القفص قم بالتخلص منها
 الغالف، ثم قم بشطف و  عليبنقعهم في السائل المطهر طبقا لتعليمات
يمكن إستخدام غسالة (ستخدام اإلة تجفيف كل شيء في الهواء قبل إعاد

يجب وضع اللعب الخاصة بنفس القط في . البطاطين يومياً في غسالة مالبسيجب غسل ). صحون ألداء نفس المهمةال
  . مكان إقامته، ثم يجب تعقيمها أو التخلص منها فيما بعد

 رش المطهر قم فقط بإضافة الماء مع .3

ليمات الغالف جيداً للتأكد من قم بقراءة تع. واآلن، قم بتعقيم القفص
 شديد الحذر كن. ( طبقاً للتعليماترةهحاليل المطإستخدام الم

 و قم بشطف األسطح جيداً )الكلور (المبيضخصوصاً عند تخفيف 
 يفسدبعد إستخدامه حيث أنه قد يؤدي إلى تآكل األقفاص المعدنية، و 

قم ). طللقطالشعب الهوائية والمالبس، و يؤذي الجيوب األنفية 
  .بوضع المحلول على كل أسطح القفص بما في ذلك باب القفص
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  الفرشاةقم باستخدام .4

تذكر أن تقوم أيضاً بحك و . ، و الحوائط، و السقف الخاص بكل قفص لحك األرضية الخشنةم فرشاة النايلونإستخد
يحتاج المحلول . ألسطح الفاصلة بين األقفاص و افص و المفصالت و المزاليج و أعلى القفصتعقيم واجهة و خلفية الق

  .إلى بعض الوقت ليحقق مفعوله، لذا إسمح للمحلول بأخذ الوقت المبين في الغالف

     

  أعد التجفيفثمجفف  .5

قم باستخدام ممسحة أو منشفة ورقية لتجفيف القفص بالكامل قدر اإلمكان، ثم إنتظر بضعة دقائق لتسمح للهواء بأن 
  .ماًيجفف القفص تما

  

  

  

  

 أضف اللمسات األخيرة .6

نظيفة مع طعام و ال  و علبات الفضالتلجرائد لألرضيات، و فراشقم بوضع حوالي خمسة أو ستة أغطية من أوراق ا
  . و لعبةماء نظيف
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E.  و علب الفضالتألوانياغسيل و تطهير  

  .إقرأ دليل التعليمات الخاص بالتعقيم. لتعقيم حسب المدة الزمنية الموصى بهان التطهير الصحيح يتطلب نقع األدوات لإ

  . من المطهرالمناسبةكمية الحوض بالماء الساخن و أضف قم بملء 

  و الماء/ آنية الطعام 

 .أزل فضالت الطعام من الوعاء .1
 .المغطس الطعام و الماء في ضع آنيتي .2
 . لفترة من الوقت الموصى بها في الغالفالمغطسقم بنقع األواني في  .3
 .اني إذا لزم األمرقم بحك األو .4
 .قم بالشطف بالماء الساخن .5

  

  علب الفضالت

 .القطط من علب الفضالتمخلفات قم بإزالة  .1
 . في حوض أو إناء كبيرقم بوضع العلب .2
 .ي الغالف كما موصى به عل لفترة من الوقتالمغطس في قم بنقع علب الفضالت .3
 .بحك علب الفضالتبواسطة فرشاة، قم  .4
 .اء الساخنقم بالشطف باستخدام الم .5

  

  . الطعام عند الغسيلال تمزج بين علبات الفضالت و أطباق

    

F. تعليمات تخفيف المطهر 

  المحاليل المبيضة
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إن نسبة .  للجلد، و العيون، و األغشية المخاطيةة سام هي مادة)مادة كلور مبيضة( الصوديوم دهيبوكلوريإن مادة 
هيبوكلوريت أيضاً يتوافر مركزاً بنسبة .  لتحضير مطهر فعال32:1يتم تخفيفها بنسبة ) الكلوروكس(من المحلول % 5

  . النفاذة رائحتهو بإضافات معينة إلزالةتباع بالجملة في براميل، % 15تصل إلى 

 . جزء من الماء32 بمعنى أن جزء من المبيض يخفف ب – 32:1بنسبة ) كلوروكس(تخفيف المبيض  .1
 .دقائق قبل الشطف أو المسح 10حافظ على بقاء المحلول على األسطح لمدة  .2
 . دقيقة20 لمدة قم بنقع الصحون و حاويات الفضالت .3
 .إسمح للهواء أن يجفف األرضيات .4

  .لعيناقفازات و أغطية كال:عند إستخدامك لهذه المنتجات فأنت مطالب بإرتداء معدات حماية شخصية

  .الحجراتلمزج المحاليل و تنظيف إرتد كالً من القفازات و أغطية العين سوياً 

  .إرتد القفازات: لتنظيف القفص و غسيل الصحون

VI. السيطرة على المرضو  قايةوال 

 

 عضو سيف، طبيب بيطري. كتبه دوجالس بي، بالحيوانو الهيئات المختصة سسات العناية بالحيوانؤ لمالدليل الفعال
  .مريكياإلتحاد اإلنساني اال

A. كيفية معاملة الحيوان للسيطرة على األمراض 

 ر عاميحظت .1

ال يمكن السماح لحيوان . حيوانات يكون مستنداً على فصلها عن بعضها البعض الاض أثناء معاملةمر األالوقاية منإن 
  وهو من السهل منع عملية.جديد أو مجموعة حيوانات جديدة باإلتصال المباشر أو غير المباشر مع أي مجموعة أخرى

  .راإلتصال المباش

حيث أن كل . مابدرجة ض امرلأل  جديد إلى المكان يعد بمثابة حاملرورياً ألن دخول حيوان أمراً ضيعد هذا اإلنفصال
، أو مجرد حامل سواء كان مصاباً، أو حاضناً. وعةحيوان كان على إتصال بعدد غير معروف من األمراض المتن

أنه يمثل ذ في االعتبار ب يجب أن يؤخمن الخارجفى افضل صحة  إن الحيوان الذي يبدو .للمرض على شعره أو جلده
  .ه الجددخطراً محتمالً على أصدقائ

 ص منفصل مع وجود فواصلوضع كل حيوان أو مجموعة حيوانات في قفإن منع اإلتصال المباشر يتم عن طريق 
  . أو التنظيفاء فترات التدريبمثقبة بين الوحدات، و كذلك منع اإلتصال أيضاً أثنسميكة غير 
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، جميع  و آنية المياهالطعام  عدم نظافةير النقي،مباشر عن طريق عدة أشياء أخرى، مثل الهواء غيتحقق اإلتصال الغير 
كلما ف ز المحدد المكانمة بشكل صحيح، يتضمن ذلك عنصر الوقت و عنصر المعق غير و األقفاصأدوات التنظيف

 على سبيل درجة التلوث الممكنة،لما زادت التي تتحرك خالل منطقة معينة في وقت محدد، كحيوانات الكمية زادت 
، سيلوث الحيوانات التي تستخدم نفس هذه  بدون تطهيرنظيفةالمثال فإن ممارسة الحيوانات للتدريبات في منطقة غير 

بأخذ تصور لهذا المسار، فإن . تقوم الحيوانات بترك آثار المرض على األرض و في الهواء حيثما تذهب. المنطقة الحقاً
  .ح تماماً يعد هو المفتاح لمنع تناقل المرضالحيوان الصحي

 التفريق .2

 و يتضمن أيضاً ضرورة فصل فئات.  بسيط لمنع إتصال مباشر أو غير مباشرن مجرد انفصال يعد أكثر مإن التفريق
 الضالة  المختلفة الحيوانات مخصصة لمجموعاتيجب توفير مناطق إيواء. بعض عن بعضها الكبيرة من الحيوانات

، فإن الحيوانات البالغة هذه الفئاتو تبعاً لمثل .  القتل الرحيم اوالتي تنتظر ليها، أو المحجور ع القابلة للتبني، أومنها
حيث فرصة حمل المرض بالنسبة للحيوانات البالغة كبيرة و . من نفس النوع،الصغيرةحيوانات يجب فصلها عن ال

، و من األفضل تختصر كثير من المشقة  الب عن القطط إبعاد الك.الحيوانات الصغيرة هى االكثر عرضة للمرض
، %100ل أبدا إلى نسبة ص الوقاية ال ت إن.تنظيف في كل منطقةأثناء وقت الكل مرة إبقاء الحيوانات في نفس القفص 

  .الغير مباشر لألمراضتعرض و اإلنتقال بين األقفاص يزيد من ال

 اإلختيار .3

 مطلوبة لتوفير مأوى صحي سواء تم عمل فحص للحيوان قبل قبوله في المأوى مهمة جداً وإن حسن اإلختيار هو أداة 
إن إستبعاد الحيوانات . ، إذ يجب إختيار طريقة تقييم منظمة للحيوانات لمعرفة مدى قابليتها للتبنيه تم التقييم بعد قبولأو

إن الحيوانات التي تعاني . العامة للمأوىسيرفع من الحالة الصحية  غالبا ما رة للحالة الصحية الجيدةالمريضة و المفتق
بعد التخلص من تلك .  بالمرضفعلياً من المرض هي األسهل نقالً للعدوى و الحيوانات المجهدة هي األسهل إصابة

 المزاجية، و توافر المساحة المطلوبة، و شروط مقارنة هتحالالحاالت، فإن العوامل الشخصية مثل فصيلة الحيوان، و 
 أعلى و لتوخي. ني المستخدمة ستكون متفاوتة بتفاوت المنطقة الجغرافية و تعتمد على نوع الحيوان المتبنىحاالت التب

 إلى  وصوله عقب، بأسرع وقت ممكنللتبني أو عدم قابليته للتبني قابلية كل حيوان ه يجب تحديددرجات الدقة، فإن
يالً  أن يتم تأخيره قل، و يمكن قرار نهائيصولها إلتخاذها عند و يجب أن يتم تقييمو حتى الحيوانات الضالة. المأوى

من أسوأ يعد  ان ابقاء الحيوانات مع عدم قدرة العاملين على تقرير وضعهم النهائي.إلى ما بعد فترة الحجز اإللزامي
  . شياء التي يمكن أن تحدثاأل

ال يجب أبداً . ، إستناداً إلى تجربة سابقةلتبنينشاط التبني يكون معتمداً على األعداد الحقيقية لإن العدد الذي يتم إختياره ل
 فهذا يعتبر كثيرا إن لم تكن هناك ،تكدس عدد كبير من الحيوانات بدون داعي، حتى إذا تم مليء المأوي إلى حد سعته

. مراض التعقيم و السيطرة على األ الحيوانات و زادت صعوبة، زاد إجهادكلما زاد عدد الحيوانات. حركة تبني كافية
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جيد، أفضل من بشكل فعليا  استيعابه و االهتمام به نحو العدد الذي يمكن بالعمل علي اكمل وجهمن األفضل القيام  إنه
في حاالت التبني أو الموت،  تترك المأوى عامة الحيوانات و حيث أن. يوانات للخطر من الحتعريض حياة عدد كبير

 القتل الرحيمصحية و تستبدل  من المشاكل ال فقط تزيدير من الحيواناتلتبني بعدد كبلفإن ملء المناطق المخصصة  
  .  بسبب المرضبموت

إن العدد .  فقط على تلك الحيوانات التي تم إختيارها للتبنية الوقائيإنه من األوفر إقتصاديا أن يتم تنفيذ اإلجراءات
عادها أثناء اإلضافة إلى األعداد التي تم إستب بر سيكون مجموع الحيوانات التي تم تبنيهاالفعلي الضروري لإلختيا

، مع مراعاة ة التبنيفترأثناء  التي مرضت المنطقة المخصصة لحيوانات التبني، ايضاالفحص، و التي تم حجرها، و
  .كلما زاد اإللتزام بهذا المنطلق، كلما سارت كل العملية بكفاءة أكثر. عدم عمل أي تغييرات في المأوى

 الحجر الصحي .4

ن فترة الحجر الصحي قبل التبني هي فترة الحجر اإللزامية التي يتم حجز الحيوان فيها قبل أن يعرض للتبني، و هي إ 
تسمح فترة الحجر قبل التبني . صدر المالمجهولةتعد شكالً أكثر صرامة من أشكال التفريق الضروري للحيوانات 

 أفضل من فالتعامل معه في المأوى  له،ظهور أعراضحضانة دون ال كان في مرحلة  ربمابظهور أي مرض كامن أو
 حجر من مميزات  ،دخوله إلى الحجر الحيوان قبل تحصينالفحص و معالجة الديدان و  حيث يتم  المالك الجديد،معاناة

ه ، و إنما يعني أن هذه الحيوانات المتبنا من الحيواناتكبير مع عدد القتل الرحيمممارسة  يتطلب  لن انهالحيوانات
  .  في المأوى اضافيةستقضي بضعة أيام

و في نفس  ضِ،امراألمعظم  إحتضانِ فتراِت لتَغْطية الكفاية فيه بما طويلةَ تَكُوَن َأْن َيجُِب صحيال حجرال فترةإن 
 صحي حجر فترِة  تعدأيام 8 إلى 5 إن فترة . المأوىاض داخلمر حدوث التَقليل الكفاية فيه بما رةقصيالوقت تكون 

  .جيدة

 

  و التعليماتاإلجراءاتحيث أن . للعزل مشابه  هو أمرالكلب داِء كشِفللبعد قيام الحيوان بالعض  الصحي إن الحجر
 آخر حيوان بأّي َيتّصلوا ال َأْن َيجُِببهم  كلبال داِء بوجود مشتبهال ان . و تابعة لنظام الدولة رسمية تكون َأْن َيجُِب
  .بأقل تعرض بشري ممكنظ عليهم يتم التحف َأْن الضَُّروري وَمْن

  

 العزل . 5

 عزل منطقة ةأيإن . ، و هو يشمل الحيوانات المعروف أنها مريضة التفريقمن أشكال صرامةُ األكثر الشكُل هو العزل
  يكونفي هذه المنطقة الهواء و شفط ،، وغسل األرجلتستخدم مرة واحدة فقط التى المالبسِ إستعماَل تَتطلُّب حقيقيِة
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 هاداخل خاص بهذه المنطقة  إن وجدود مغسل. و قلة الحركة داخل هذا المكان بقدر اإلمكان ،أوىالم بقّية صال عنمنف
 َأْن َيجُِب ال عزلال منطقِة في للتنظيفالها إستعمالتي تم  األجهزة . تعتبر فكرة مثالية آخر في المأوىو خارج أي بناء

إن . أخرى مناطقَال عبر منطقة العزل ال يجب أن تمر  الصرف الناتجة عنمياه و األخرى، المناطِق فييتم إستعمالها 
أو بعد المرور بجميع  نهايةال  فيم يتم التعامل معهوأ مستقلين موظفين لبِق ِمن تُعالَج َأْن َيجُِب الَمْعُزولة الحيوانات

 ردهِة في دخولهم َبْعد  المحجور عليهاالسليمة أو حيواناِتالال يجب أن يقوم الموظفين باإلتصال بو . المناطق األخرى
جميع ل  إنتشار األمراضلك لتوفير الحماية الكاملة لمنعمآوي الحيوانات و ذ في ضرورة  يعد الحقيقي العزل. العزل

 .حيوانات المأوى

 القتل الرحيم. 6

 َيجُِب ميالرح لموتم تحديدها لالتي ت الحيوانات .عن باقي الحيوانات حيواَنعزل ل حدة قالطر أكثريعد من  القتل الرحيم
 . و ذلك بالطبع ال ينطبق علي الحيوانات القابلة للتبنييمكن، ما بأسرع القتل الرحيمينفذ فيها  َأْن

 والحيواتات البشرسير طريقة.7

و  مأوىالمبنى  تصميمِ عن النظر بغض يجب أن تنفذ إن تعليمات تنظيم مناطق سير الحيوانات و ممرات سير البشر
فإن أماكن إستالم الحيوانات و السير بها إلى الحجر وممرات  خروجها للتبني يجب  . بقدر اإلمكانك لتقليل التلوثذل

حيوانات القائمين بالتبني لفي مكان منفصل عن مكان إستالم  القادمة الحيوانات أن تكون واحدة اإلتجاه، فيجب إستالم
أو منطقة   و مناطق الحيوانات الضالة عند اللزومناطق غير منطقة التبنيال يسمح لغير العاملين بالدخول إلى م. لتبنيا

إذا لزم . إستالم الحيوانات فقط، و ال يجب على هؤالء الزائرين المرور بأي منطقة أخرى للوصول إلي هذه المناطق
دريجيا من المناطق األقل تلوثا  المأوى فيجب أن يتم التنقل ت األماكن المختلفة فيأن يتنقل  العاملين بالمأوى للعمل في

 .مأوىال داخل لتنقالت بين المناطق المتفرقةلدنى ل يجب اإللتزام بالحد االعلى أي حا.  األكثر تلوثاًإلى المناطق

   

B. الوقاية 

لنظافة اسيتم تناول مفهوم . الحيوان صحِة إلى باإلضافة الناس هيمِ على مفاالهواء ونوعيِةمفهوم الوقاية و التعقيم  ُيؤثّر
  . الناقصة  االدوات بنظرة أكثر تنظيماً و بطريقة تسهل إيجادالوقائية

  

  التنظيف .1

 التنظيف، وعلماً بأن األسطح المثقبة مستحيلة التعقيم بشكل كامل، فإن الوسخ و البكتيريا ةواجب سطَحاألأن  راإعتبب
 المثقبة و خرسانيةال سطوحوال الخشب، فيمكن أن يتم طالء.  خارجاً بعد كل غسيلتمعان في الشقوق و يترشحاجي
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من المواد بشكل عام إن الخشب . رضيات بالفينيلبإليبوكسي و البوليروثان و يمكن تغطية األال السطوح األخرى بمادة
ممكن إستبداله أو تغييره، فيجب معالجته لمنع الفطر و البكتيريا من لكن إذا كان غير الغير موصى باستخدامها، و 

  . أن السطوح المغلفة يمكن تنظيفها بشكل جيدله، حيثالنمو خال

  مثل فيروس، حيث أنالسطحِأعلى  ِمْن المرئية العضوية اتالنفاي كُّليتم إزالة  َأْن تنظيفال في األولى الخطوةَ إّن
 تقوم ن الفيروس، حيث نفسه م البراز و اليمكن تعقيم، في المخلفاتأكثر َأو شهرِ 12 إلى 6من  َيُدوَم َأْن ْمِكُن يالبارفو

فكلما قلت نسبة البكتيريا على األسطح، قلت  فيروساِت،الو بكتيرياال  من معينةقط بالقضاء على نسبةف المطهرات
 بشكل مباشر،  أن المواد العضوية تضعف من تأثير المطهرات. عملية التعقيم نهايةالبكتيريا الموجودة على األسطح في

 .ق المادة العضويةو ال يمكن ألي مطهر أن يختر

 األقفاص ،الصغيرِة الجزيئاِت إلزالة َرشَّت ثّم أوالً، تكنس َأْن َيجُِب الكالب التنظيف يمكن أن تتفاوت، حجرات طرق
 مع مراعاة إزالة إخالؤها من ورق الجرائد الملوث، و بعد ذلك يجب أن يتم غسيل األقمشة و المناشف الورقية، َيجُِب

 . ص قبل التطهيراقفح األالت الغذاء عن أسطاي فضالت عضوية أو فض

مال الضغط العالي، و كلما زاد ضغط الماء كلما كانت بإستعبعيدا،  اوَيْحملَه الجزيئاتَ َيلتقطُ يعتبر منظف طبيعي الماء
اثيم تالشى جزء من الجر  فيا التخفيف و اإلزالةحيث أيضا يساعد. أكثر فاعلية،الشقوِق ِمْن الجزيئاِت إزاحة عملية
يعتبر ناقالً شديداً لألمراض، فاستخدام الدالء المشتركة للمسح باستعمال  القذر الماء: من جانب آخر.  لألمراضالمسببة

 . خالل كل قفص المماسح و األقمشة تعتبر نشراً للجراثيم

 يكون الثاني اإلختيار. عالييكون فعاالً جداً من خالل استخدام نظام الضغط ال تَنظيفللالمندفع  الماِءإستخدام  تطبيقإن 
 .، و األقل فاعلية هو دفع الماء من خالل جردل أو بممسحةمنتظمِ خض أنابيبباستخدام 

ذلك  يساعدَس ،  بمذيبات الدهونَأو/ و العاليِ بالضغِط دوريف، سواء كان تنظيف للتنظي اليومية الطريقةكانت  مهما
مذيبات ف و الفاعلية، ِتراقخاإلالمطهرات من  تَْمنُع التي خرىاأل وادمالو زيوت،و ال للدهونِ، يةالسطحالطبقة  إزالة على

 .المطهراِت تقوم بعمل ال لكنهاو  األسطح، إزالتها منو تقوم بإذابة الزيوت قويةَهي منظفات  الدهون

يمكن  ،كانمال في بالوعة كه، إذا كان هناالطريقبهذه  عالَجت َأْن َيجُِب تَصريفلل وتُتَْرَك رشت َأْن ُيْمِكُن منطقة أّي
لم يتوافر وجود  إذاو . بالطريقة المتاحة بالماء منطقة أّي رشّْيجب . البالوعِة إلى الماِء ريكلتح ممسحةإستخدام 
  جهة أخرىجهة لرش الماء و حيث يمكن إستخدام جردل بوجهينِ.  هو السبيل األخيربالقماشفإن التجفيف  تصريف،

 ينشر الماء المتسخفو تعقم يومياً،  تُغَْسَل َأْن َيجُِب مماسحِال رؤوَسيتغير باستمرار و َأْن جُِبَي الماء. للشطف و المسح
 .ضامراأل
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، و المشكلة تكمن في البكتيريا و الفيروسات على األسطح يقوم بتنشيط لكنهيعتبر البخار منظفاً كيميائياً و طبيعياً معاً، 
 و لذلك ال .الباقيِة البكتيريا نمو تُشّجُع رطبة بيئة ئه ورا َيتْرُك هو أيضاو .  من السطحوصوله لكل جزءالتأكد من 

 .بإستخدام البخار كمنظف بصفة دورية ُيوصي

 الكيميائي التنظيف  .2

ية يجب أن يتم إستخدام المطهرات على أسطح نظيفة، فليست المنظفات هي التي تزيل الوسخ، و إنما هي سموم كيميائ
 عمل برنامج يستند .كل مطهر مزايا و عيوب معينهل.  عمل الفيروسات قتل البكتيريا و تثبيطتقوم بغرض واضح و هو

  . لى إستخدام منتجات متنوعة سيسمح لكل منتج أن يستخدم في الموقف المناسبع

لوقت ، إذ يجب إعطاء ااألكثر أهمية هو وقت تفاعل المطهر المطهر، الشيء العديد من األشياء تؤثر على فاعلية هناك
وضة ، أو رفع درجة الحرارة، أو زيادة نسبة الحمإن زيادة وقت اتصال المطهر بالسطح. زيادة فعاليتهالكافي للمطهر ل

 المطهر بأي مادة كيميائية أخرى، أو صابون، أو أي مطهر آخر مزجإن . زيد من زيادة فعالية المطهربشكل عام ت
 دائماً يكون أقل فعالية من المحلول المزيج بأي محلول آخر، حيث أن  المطهرمزجال تقم أبداً ب. يعطل مفعول المطهر

  . األصلي

 ن ذلك يكون صعباً جداً في النظافةحكمت الضرورة، و لك متى كمطهرات الكيمياويِة المواديمكن إستخدام بعض 
 . من األمثلة على تلك المواد المفعولة السريعالصودا الكاويةمادة دهيد، و ن، و الجلوتارالالفورمالييعتبر . الروتينية

 في اتحيوانال  للقضاء على جميعالقتل الرحيم إستخدام يتم إستعمال هذه المواد عندما يتفشى مرض معين يتطلبحيث 
تعملة في أثناء و بعد عملية التعقيم حتى التأكد من خلوها من المأوى، و يجب اإلبقاء على المنطقة خالية و غير مس

  .  الموادالتاثير السام لهذه

 أحد  يعد بفاعلية و يات، و الفيروسات، فطر، والبكتيرياقتل ال تستخدم لالمبيض كلورِ مادة  و هيالصوديومكلوريد 
 من االكورونا بسهولة و الذي يعدالبارفو و  مثل فيروس  الفيروسات المعوية عمل التي تقوم بثبيطالمطهرات القليلة

 حتى مع  فعاالً جداَيكُون َأْن ُيمكُن كلورفإن ال العاليِ، التركيزِعند  اما. ناتاكثر األخطار التي تهدد مآوي الحيوا
 في الماء العسر، ، و التأثيروائحإزالة الرقدرته على  التكلفة المنخفضة، و  من مميزاته أيضاو.الميكروبات المتحوصلةً

إلتهابات في العيون و تسبب لجلد، و ادة سامة لهي م الكلور مادة ألواني المعدنية، أيضاا لكن من عيوبه أنه يسبب تآكل
خفف ي) الكلوروكس(من محلول  % 5:  للحصول على أفضل أداء للكلور يجب تحضيره كاآلتي.األغشية المخاطية

 هي ، و ، و تتوفر على هيئة براميل كبيرة%15تصل إلى  ةعاليات تركيزتتوافر مادة الهيبوكلوريد في .  32:1سبة بن
 . إضافية لزيادة القدرة على إزالة الروائح عطرةمزودة بروائح

 فاليود هو مضاد للبكتريا و الفيروسات و الفطريات . كالكلور المطهرات من نفس مجموعة) البيتادين (اليوديعتبر 
 من الكلور، فهو يقتل البكتيريا أسرع منفاعلية في القضاء على الميكروبات المتحوصلة  أكثر اماً كالكلور، و يعدتم

 يضعف  الماء الساخنتأثر بالماء العسر،ت مستقرةً و ال تمركباًبأنها  اليود تمتاز مركبات. الكلور أو األمونيوم الرباعي



  27

ينقسم اليود إلى ). البولي إيثيلينمن بالستيك ال(مثال ذلك  عمل اليود ، و قد يؤدي اليود إلى صبغ بعض المواد إستخدام
يحمل اليود في مركب كيميائي ، حيث  )tamed Iodine ( أو اليود المرَوض) Iodophors(نوعين، األيدوفورات 

حيان يستعمل اليود في اغلب اال.  ببطء، و هذا يجعله اقل سمية من يود الكحول و الذي يستخدم كمنظف أيضاًيطلقه
 .  من الكلوريةعلى الجلد بكونه أقل سم

إنها .  البكتيرياتعمالها بشكل صحيح تكون فعالة ضد أغلبإسيتم  عندما) Roccal D(ِ الرباعية األمونيومِ مركّبات
 تعمل بشكل جيد ضد ، لكنها ال) فيروس الرينوتراكييتس في القطط( لمث ة المغلفاتمركبات فعالة جداً ضد الفيروس

لكنها قد المتوسطة الفاعلية، و تعتبر هذه المركبات غير سامة نسبيا، و من المطهرات الضعيفة أ، المعويةالفيروسات 
لكنها تعمل  الرباعية، وميبطل مفعول مركبات األمونيالصلب تسبب تهيج الجلد عند التركيزات العالية، أيضا الماء 

 متماثلة التركيب، و يقوم معظم المصنعون مركبات األمونيا معظم المواد العضوية،في وجود من الكلور بشكل أفضل 
إن المركبات المخلوطة .  باستخدام عدد من الخالطات الجاهزةو األلوانلهذه المطهرات بإنتاجها مختلطة بالروائح 

 أونس إلى 1 مزجأكثر من  ،خامال المادة ضعفعطي ت) لترِ 3.8 إلى مليلتر 14.8 (الغالونِ إلى أونس½  بتركيز
 و يكون وجدون فعاالً إذا المحلية يك الُمنتَجاِتتصنيع  وسائلِ بين التشابهإن ). لترِ 3.8 إلى مليلتر 30 (جالون من الماء

 . أرخص بكثير من نظائره

عمل نفس طريقة ب فة، و هذا شيء ليس جديدا، حيث يعمل الكحول المغلركب فعال ضد البكتيريا و الفيروسات مالكحول
و ت  البروتيناتقلل.  مونيومسمية من مركبات األأقل لكونه  الجلِد على كثيراً الكحوليستعمل و . مركبات األمونيوم

 أكثُر كحول و هو يثيلاألالكحول  مثل الكحولِ أنواعِ ِمْن العديد هناكو .  فعالية الكحولالمواد العضوية األخرى من
 حيث أن الماِء  وجودفي فقط الكحوُل َيْعمُل. ثيل أو األيزوبروبيلمية من كحول الميس وأقل ،بفعالية أكثر للذوبان قابلية

تكون أقل  كحول % 95 األكثر من التركيزات. ماءمن ال % 30 إلى كحول % 70ة التخفيف األكثر فاعلية يكون بنسب
  . الالزمة لعمل المطهركميات الكحول توفير من عيوبه الجثيمة هي   و لكن.فاعلية
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 مقارنة المطهرات

 المطهر  :فعال ضد    

 
الفيروسات
المعوية

الفيروسات
المغلفة

 البكتيريا  الفطريات

الصوديومهيبوكلوريت     شديد الفاعلية  شديد  الفاعلية  متوسط  شديد الفاعلية

يودال    شديد الفاعلية  متوسط  شديد الفاعلية  شديد الفاعلية

 األمونيوم الرباعي يوثرال     شديد الفاعلية  متوسط  متوسط

 الكحول  ال يؤثر  شديد الفاعلية  متوسط  متوسط

 حامض الكربوليك  ال يؤثر  شديد الفاعلية  متوسط   الفاعليةشديد

 كلورهيكسيدين  ال يؤثر  شديد الفاعلية  متوسط  متوسط

 صعار القططتجنب اإلتصال بالحوانات أو الطعام، خصوصاً للقطط و  * 

 
 : في وسطنشط      

   المواد العضوية العسرالماء   

 صوديوم هيبوكلوريت  ضعيف  معتدل

 متوسط يود  متوسط

 األمونيوم الرباعي  متوسط  ضعيف

 الكحول طمتوس    متوسط

 حامض الكربوليك  شديد الفاعلية  شديد الفاعلية

 كلورهيكسيدين  معتدل  معتدل
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 البكتيريا و الفطريات حيث ايضاهي أحماض تعمل ضد الفيروسات المغلفة، و) اليسول ( الفينوالت-أحماض الكربوليك
و يضعف تأثير هذه المواد  الرباعي،  في الصوديوم هيبوكلوريت و األمونيومتتواجد من التي اعليأن لديها نسبة سمية 
 حامض الكربوليك أقل فعاليةً و لكنها تقوم بنفس نشاط المادة العضوية  فتجعلالمادة العضويةاما . في الوسط القلوي

ال يجب أبدا رش الاليسول في . خصوصاً مع القططألخرى المدرجة في الجدول، ضد الميكروبات أكثر من المواد ا
ار المطهر على األسطح مما  آثإذ تبقى.  في الجلد و األغشية المخاطيةقطط، حيث ينتج عنه تهيجلقة بها منطقة مغ

 حامضِ  إستخدامةتمثل خطورة في حالأو الغير ملساء  المثقّبة السطوحإن .  لفترات طويلةيجعل تأثيره السام ممتدا
 .كربوليكال

المذكورة هنا تأثيرا  الكيمياويِة و هو أقل المواد المغلفة، اتَوالفيروس البكتيريا ِمْن العديدعمل ضد ي الكلورهيكسيدين
العوائق الرئيسية في إستخدام   من العالية كلفةتالويعد عامل  ،جداًفي االستعمال  آمُن هلكن ،على الميكروبات المتنوعة

 . إلستخدام على الجلد و هو مطهر مباشر و تركيبته تسمح بااًمعطراً و غير معطر متوفُرالمنتج  هذا. هذه المادة

  األمان. 3

 البشر، حيث يجب إستعمالها  الحيوانات و كذلكل في المأوى يجب أن تكون آمنة تجاهالتي تستعم الكيمياوية الموادإن 
  األمان و الصحة ميائي تنشر عن طريق منظمةهناك أيضاً تعليمات لإلستعمال الكي.  بالغالفطبقاً للتعليمات المرفقة

OSHAإلتصال بوكالة حماية البيئة األمريكية  عليك ا، و يجبEPA الصحة ومان منظمة األ أو OSHA للحصول على 
يجب إرسال هذه . ة هرلكل المواد المطالكيميائية كتيب تعليمات األمان والذي يتضمن كل تعليمات إستخدام المواد 

 إستخدام عامل معها، و تعليماتطهرات و الت الم و إعدادمزجلعاملين الذين يعملون في مجال التعليمات إلى جميع ا
 و بحسب درجة سمية المواد ، و النظارات الواقية، و األقنعة إذا لزم األمراللباس الواقي، و األحذية الواقية، و القفازات

 يجب وجود محطات و.م هذه الكيماويات و يعتمد إستخدام تلك المعدات على مدى سمية و تأثير إستخدا،المستخدمة
نوم  في أماكن بعيدة عن أماكن التغذية و اليجب تخزين المواد الكيميائية. ةلعيون في كل منطقلغسيل ا صصةمخ

 .  الخرسانية الرطبةيجب أن ترفع فوق األرضياتف البراميل المعدنية اما.الخاصة بالحيوانات

 عدم تطبيق تعليمات األمان في إستخدام هذه ، والكيمياويِة المواد هذهل الصحيحِ اإلستعمالِإن أمان الحيوانات يعتمد على 
 ا بإستخدام مجفف الهواء بدونإستخدام كميات خفيفة من المبيض و قاتل الجراثيم يمكن تجفيفه. المواد قد يسبب كارثة

حلة غير مرغوبة قبل وصولها إلى مرمتبقية  بإزالة أي أمالح ضارة إن الشطف و الغسيل الدوري سيقوم. شكلةأي م
ن يجب أن يتم شطفها جيداً بعد وقت اإلستخدام المسموح به، حيث أف ،لمواد الكيماويةا  اإلفراط في إستخدام دمع.الخطر

 قد تسبب إسهاالً إذا لم  في أواني الشرب و الطعامبقايا الصابونايضاً   الجلد و الفم،ذلك ضروري لمنع حدوث تهيج
أكثر من إستعمال المبيض يد من إستعمال مركبات األمونيوم  تستفالقططإن بعض المناطق، مثل اقفاص . تشطف جيداً

 .نظراً لقلة نسبة األدخنة السامة
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  و التجهيزالتموين ادرمص. 4

إن . المقارنة مع األسعار المحليةا يجب أن يحدث عند و هذ. ة عامة يتكلف شحن جالون المطهر  قدر من المالبصف
في  أونس½  الذي يخفف بنسبة قاتل البكتريا. ية المطهر المنتجةقابل كمسعر الجالون يجب أن يؤخذ في اإلعتبار في م

يجب أن يتم ضبط التكلفة . من الصوديوم هيبوكلوريت% 5 مرات أكثر من تخفيف 8الجالون سيشكل فرقاً في السعر 
 . مالهمقابل حجم العمل و األمان المقترنين بأي نوع مطهر سيتم إستعماله و في أغلب األحيان كيفية إستع

إن المدى الخاص بالمنظفات قد يتم الحصول عليه من مصادر مختلفة، حيث يمكن الحصول عليها من مصادر البيع 
يتم دفع السعر بصفة عامة من خالل هذه الشركات، و يتم . بالتجزئة، و البيطريين، و موزعي تجهيزات بيوت الكالب

المطهرات و كذلك قائمة بأسماء الشركات و الموزعين الذين تجهيز دليل تجاري سيدرج تحته قائمة بكل أنواع هذه 
الحصول علي يقومون بتجهيز و بيع معظم هذه المنظفات في المنطقة المحلية، علماً بأنه في حالة الشراء بالجملة سيتم 

لشحن إن بعض الماركات العالمية أو اإلقليمية قد تدخل نطاق منافسة حتى بوجود ا.  و جعلها أفضلمخفضةأسعار
  .بين المنتجاتاإلضافي، و تتوافر إمكانية مقارنة األسعار 

C. الوقائي الطّب 

 

 المقدمة .1

ن بي تفرقِةالو  النظافة أن حيث الحاالِت تلك فيحدوث ال من فعلي مرضتتمثل في منع  الوقائيِ الطبِّ فائدةإن 
ديدان، و اإلجراءات األخرى هي  ال، و معالجةتحصين  ال المرض، كذلك  اإلتصال بمسبباتالحيوانات سيمنعان

ت، أما البرنامج الصحي الكامل يهدف إبقاء و لكنها تعد فقط مجرد ملحقا. اية الصحيةنملحقات هامة في برنامج الع
  . التأثيرات السلبية  فيه الكفاية إلبقاء صحته في ظل بماجسم الحيوان مقاوم

 اإلجهاد  .2

و للعوامل البيئية مثل . سياً و مؤثراً في الحيوانات الموجودة داخل المأوىيكون عامالً رئي األحيان أغلب في اإلجهادإن 
 الراحة ات المأوى عندما تكون الحيوانات خارج مقاييسالحرارة و الرطوبة و التهوية دوراً مهماً في إجهاد حيوان

  . كذلك العمليات اليومية التي تحدث في المأوى سوف تتسبب أيضاً في إجهاد الحيوانات،

 ُعقُم،و ال معدِة،في ال قَُرح، مما قد ينتج عنه البشرِ لىبها ع ُيؤثُّرالتي  نفسها بالطّريقة الحيواناِت على اإلجهاُد ؤثُّرُي
د يؤدي بالجسم إلى إفراز  في أن اإلجهاة نظر المأوى الصحيةو يتمثل التأثير األكبر من وجه. إضطراب دقات القلبو

مثل األدرينالين، و هذه المادة من شأنها أن تقلل من مستوى النشاط في الجسم، وتزيد الكورتيزونية بعض المواد مفرط ل
صابة بالعدوى، و قد يجعل  يجعل الحيوانات أكثر عرضة لإلذلكمن مستوى القلق و تضعف من نظام المناعة، و
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وى الصحة العامة في  مست منلذا، فإن عمل أي شيء قد يؤدي إلى إنقاص اإلجهاد سوف يحسن.  غير مجٍدتحصين  ال
 . المأوى

تشعر براحة  الكالب. ةحاليال جهاديزيد من نسبة اإل زِدحام، إذ أن اإلبعضها البعض إجهاِد وىتؤثر الحيوانات على مست
 حيث ،متزايدال القلِق إلى  يؤديلمجموعةجدد ل أعضاء أضافةفان . من مجموعتهابيرة عندما تأخذ مكانها الصحيح ضك

 القطط و الحيوانات يزعج نباح الكالب .وذلك يتسبب في كثير من اإلجهاد ، احتالل مواضعهالى ع الكالبتتنافس
 .  و كذلك فإن حجز الكالب أو غيرها يكون مزعجاً للحيوانات الغير معتادة على ذلك النوع من الحجزاألخرى

 في  المتعلقة به األخرى واإلجراءات الوقائي الطّب ينفذ َأْن َيجُِب .في حدوث اإلجهاد أيضاً نسانِاإلب اإلتصال سّبُبتُي

، و يجب السماح للحيوان بالوقت الكافي للتكيف مع البيئة الجديدة التي تعتبر بيئة غريبة قدر اإلمكان  عليهادئة بيئة 
 أقل قدر من إستخدمعتبر فناً، ي الحيواناِت إن التحكم في. كثيراً مما يسهل األمور  قبل البدء بالمعالجة، وذلكبالنسبة له

 . في نفس الوقتمتطلبات التحكم في الحيوان مع مراعاة سالمة اإلنسان

 تغذيةال .3

تمنح أغذية الكالب و القطط عالية الجودة عناصر غذائية كافية و . ض اإلجهادتعتبر التغذية الجيدة طريقاً آخر لتخفي
 صنف واحد فقط و تخدامها كلما أمكن، إخترإس، و يعتبر الغذاء الجاف من األغذية الهامة التي يجب أن يتم متكاملة

ة قم بتفادي قلة أو زياد.  و اإلجهادة يتسبب في مشاكل الجهاز الهضمي و اإلسهالإلتزم به، حيث أن تغيير أنظمة التغذي
 و مراعاة ،أثناء تناول الطعامالطعام  مراقبة الحيوانات المسيطرة على أطباق مع إطعام الحيوان، فإن مالحظة ذلك

 ضرورة توافر ايضاًمتبع،  يحقق الفائدة القصوى من نظام التغذية الحيوانات األخرى من األكلالتأكد من عدم منعها لل
 .  النظيف باستمرار لكل حيوانالماء 

 اإلجراءاتترتيب أولوية  .4

  و العاملين و كفاءةالحالة اإلقتصاديةحيث  ياجات و متطلبات فريدة منإحت البالِد كل مأوى في كل منطقة منل 
وضع ل ةإن تأثير هذه اإلجراءات و المتطلبات سيلعبان دوراً في إختيار الوسائل و الطرق الضروريف. األمراض السائدة

 المصادر اعتمادا علي اتباعهاتقرير أُي الوسائل يجب و للمستقبلِ خطيطالتَإن .  الخاص بهابرنامج الطب الوقائي
 ، للكشف عن األمراضجديدة ختباراتمع ظهوراتتغيرن هذه الخطط  حيث أ، أمرين شديدي االهميةالمتوفرة هما

 و إتَبع تنفيذ السليمقم بالتفكير .  فهي تتغير ايضاًضمرااال، و ينطبق ذلك علي طرح أدوية معينة و  جديدةِلقاحاتو
 . ة كبيربصورة  لدي الحيوانخفض اإلجهاداإلجراءات على نحو صحيح تضمن 

 ات الداخليةعلى الطفيلي سيطرةال .5

 و األغلبية العظمى يمكن أن تصاب، داخليةُ طفيليات  لديهاإفتراض أن جميع الجراء و القطط الصغيرةمن الممكن 
يمكن ) رة و الخطافيةيالمستد( الديدان  من األماكن التي يعيشون فيها، و هذهالخطافيةديدان الالديدان المستديرة و ب
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 يجعالن الحيوان نيميامعاء  و األن تلف االإ.  في البرازها للبيض الذي يظهراج قبل نضوجها و قبل إنتالقضاء عليها
 الطبِّ في األولويةُله  طفيلياتإن القضاء على الديدان الصغيرة لهذه ال. عرضة لإلصابة باألمراض األخرى أيضاً

ة و غير مكلفة للقضاء آمنُو  ةفّعالُ هو طريقة  ِ pyrantel Pamoate، إستخدام مستحضر البيرنتال باموات الوقائي
  .أسبوعياكرر ذلك ثم ن فور وصول الحيوانات إلى المأوى، على الديدان، قم بمعالجة الديدا

، ، و التي يمكن الكشف عن وجودها من خالل الفحص الدوري للبرازتمثل هذه الديدان مشكلة بالنسبة للحيوانات البالغة
إذا تم استخدامه  ضادات الطفيليات يكون مفيداً في اإلستخدامالكثير من مو هناك  و بذلك يمكن إزالتها بشكل دوري،

في فحص البراز و ) whipworms(إكتشاف الديدان السوطية يمكن أيضا  و  إختبار فحص البرازما يظهرهبحسب 
  . معالجتها

و مستحضر لكنها ال تسبب أذى شديد لصحة الحيوان،  اإلسهال،  tapeworms الشريطيةالديدان تسبب قد 
فعال جداً وال يضر بصحة الحيوانات عموماً، و لكن تكلفته العالية قد تكون عائقاً أمام ) درونسيد(ل البرازيكوانتا

، إن عالج الديدان الشريطية ليس له أولوية قصوى في صحة المأوى، لكن  إستخدامه في مأوى الحيوانات بصفة روتينية
 تكون عن طريقمن الديدان الشريطية التي تصيب الحيوانات  % 90 من أن أكثرعالج البراغيث يفيد أكثر حيث 

  .البراغيث

المناسبة الحيوانات األصغر سناً، و يمكن تخصيص المضادات الحيوية  و الطفليات أحادية الخلية تصيب الكوكسيديا
 الماء بالمضاد قد تساعد في لمعالجة تلك الحيوانات المصابة، وإذا سيطرت العدوى على المكان، فإن معالجة الغذاء و

 . السيطرة على المشكلة
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 الواليات المتحدة األمريكية، و الكالب المصابة يجب أن توضع تحت معظم انحاء في يةديدان القلبالاإلصابة بتحدث 
يومياً، و Di ethyl carbamazine يثيل كاربامازاين اي إتم إستعمال مستحضر الديجب أن ي. الحجز الوقائي

 .  قانونياًران هما العقاران الوحيدان المعتمدانشهرياً، حيث يعتبر هذان العقاIvermectin مستحضر اإليفيرميكتين 

  

 تحصين  إجراءات ال .6

 و اللقاحات ال تحمي الحيوان ية الثانية في الطب الوقائيألولو لها االشائعةإن حماية الحيوانات من األمراض المعدية 
 توفير المناعة الوقائية  يوماً حتى يسري مفعولها في14 إلى 7تتطلب كل أنواع اللقاحات القابلة للحقن من لكن فوراً، 

 مقارنة بين الديدان
                                 :فعالة ضد

 
   الخطافية  الدائرية الماسحة  التينيا  الشريطية لألونس/التكلفة    مجال التأثير

 ديكلوروفين

 تولوين
     عالي     عالي  ال يوجد  معتدل  معتدل 1.8  ساعة 12أسرع   

 بيرانتيل

 بامواتي
     عالي     عالي  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 0.5   ال يوجد

 مميبيندازول      عالي     عالي     عالي     عالي  ال يوجد 2.4 
 هيباتوتوكسيسيتي

  أيام عالج3

 فيبانتيل      عالي     عالي     عالي  ال يوجد  ال يوجد 1.5    أيام عالج3

 فيبيندازول      عالي     عالي     عالي     عالي  ال يوجد 6.9    أيام عالج3

 بوتاميسول      عالي  ال يوجد     عالي  ال يوجد  ال يوجد 6.0 
هيدروكلوريد قابل 

 للحقن

 إيفيرميكتين      عالي     عالي     عالي  ال يوجد  ال يوجد 0.5 
كولليز حساس 

للدودة القلبية السلبية

 بارزيكوانتيل  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد     عالي     عالي 10.0   ال يوجد
 

) فقطللمقارنة األسعار ) 

  )احجام كبيرة فقط فرها فياتو  علي اساس المنتجات بعض أسعارحددت(
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 ربما أكثر تأثيراً خالل هذه الفترة، والمحصنة  سريعة التأثر بقدر الحيوانات غير المحصنة و تكون الحيوانات الالزمة،
 في المستقبل، فهو بمثابة حماية لمالكي الحيواناتضروري   هواجراءلقاح الروتينيالإن . و إجهاداً بسبب كثرة اللقاح

 .  اي مجموعة من الحيواناتمع% 100ن يكون فعال بنسبة ل ن اللقاحأل. للمقيمين المدى ةطويل

 8 إلى 6، فأولئك الحيوانات التي هي أصغر من تحصينعلى الهم تحصينات الذي لم يتم الحيوانوضع  صغار ال يجب 
كافية ألن تحمي الحيوان من ل جزءاً من اللقاح و لكنها ليست  تحتفظ بكمية من الكولوسترال تمثسنأسابيع من ال

 حتى يتم التمكن من للمرضِ عرضة األكثر  التي تكونالحيواناِت هذهاإلصابة بأي عدوى، و يجب أن يتم حجز 
  . همتحصين

 :للمأوى يطبِّال برنامج  ديفيس،  -  كاليفورنيا بجامعة بها موّصى التاليةَ اتَتحصينال

 القطط 

، و  Calci Virus و الفيروس الكاليسي Feline rhinotracheitis  الفيروسي عند القطط يتيسالرينوترا ك
 panleukopenia  (FVRCP)البانليوكوبينيا 

 بي سي آر في إف والًأ: صعار القطط FVRCP  أسابيع8-6من  . 

 ثانياً و ثالثاً إف في آر سي بي: صعار القطط FVRCP 16 إلى هريرة  أسابيع دورياً، و حتى تصل ال4-3 من 
 .سنأسبوعاً من ال

 بالعقار إف في آر سي بيتحصن  و بشهادة من البيطري يجب أن : القطط البالغة  FVRCPًسنويا . 
 بالعقار إف في آر سي بيتحصن   من البيطري يجب أن بدون شهادة: القطط البالغة  FVRCP مع األكل، و بعد 

 .  غير موصى به شهور3- 2 كل المتكرر تحصينال.  موصى بهةسنوي تنشيطية جرعةذلك 

 الكلب داء

 شهورِ 4سن في األولِ الكلب داِء ِلقاح: صعار القطط. 
 شهور 4و سنة  سن في الثاني الكلب داءلقاح : القطط البالغة . 

 كل ثالث جرعة تنشيطية ، ثم ب عدة مراتأول سنةتحصن بلقاح داء الكلب بشهادة من البيطري : القطط البالغة
 . سنوات

  الببورديتيلال 

 شهور طالما 6 أسابيع أو أكبر، و يتكرر بحد أدنى كل 8 ضد البورديتيلال الخبيث بلقاح مضاد في سن تحصينيجب ال
  . تعددةكانت القطة تعيش في بيئات م
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 ضد البورديتيلال عند القطط في المآوي يعتبر شيء مطلوب، حيث أن المسؤولون تحصينإن تقييم كفاءة ال: ُمالحظة
  . عن المآوي قد يجدون أن هذا اللقاح غير ضروري اإلستخدام

 السنوري اللوكيميا

اإلستخدام للتعامل مع  ضرورَي لَيَس هلكن قططَال َيتبنّوَن ينخدمة لألشخاص اللذك ُيزّوُد قَْد السنوريِ لوكيمياإن لقاح ال
يكون اللقاح فعاالً إذا تم مرة . األمراض في المأوى، إالَ إذا كانت القطط موضوعة على إتصال بالقطط محتملة اإلصابة

 .  أسابيع4-3 بعد حوالي جرعة تنشيطية بيلحق ثم أسابيع األولى أو أكبر، ةتسعالسن واحدة في

 السنوري لمعديا البريتون إلتهاب

 .بَه موّصىغير 

 ringwormالقوباء الحلقيةٌ 

 .  اي مأويفي القوباء الحلقية تفشّي عند تجريبي بشكل ُيستَعمُل قَْد

 الكالميديا

 .ابه موّصىغير 

 الكالب 

  )DHLPP(نفلوينزا را، وفيروس البارفو، و الباLeptospira و الليبتوسبيرا كبد،ال إلتهابو  الكالب، لقاح حصبة

 أوالً : الجراء)DHLPP( أسابيع 8-6 في سن . 

 ثانياً و ثالثاً : الجراء)DHLPP(   ًأسبوعا16ً أسابيع، و حتى يتم الجرو 4-3 في سندوريا  . 

 سنوياً من تحصنبشهادة من البيطري يجب أن : الكالب البالغة )DHLPP( تحصين   بعد آخر . 

 بدفعتين من لقاح تحصنبدون شهادة من البيطري يجب أن : الكالب البالغة )DHLPP ( أسابيع كلٍ على 4-3 عند 
 . حده، و بعد ذلك فإن إستخدام أي مقًو بعد السنة األولى يكون موصى به

  .  أسبوعا24ً حتى ) DHLPP( تحصين الروتفويلر، و الدوبرمان بينشرز تتطلب مثل ،بعض السالالت: حظةمال

  الكلب داء

 شهور 4  سنفي األولِ الكلب داِء ِلقاح: جراءال. 
 و أربعة شهورسنة   سنفي الثاني الكلب داء: الكالب البالغة. 
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 بلقاح داء الكلب الذي يجب تكراره في السنة األولى، ثم تحصن و التي هي مجهولة الماضي : الكالب البالغة 
 . كل ثالث سنواتجرعة تنشيطية

  فيروس الكورونا

 شهور طالما كان الكلب يعيش في 6رياً، و يتكرر بحد أدنى كل  أسابيع دو8  سنيعطى لقاح فيروس الكورونا عند
 . بيئات متعددة

، و يمكن أن يقرر  في كالب المآوي هو امر مطلوب ضد فيروس الكوروناتحصينإن تقييم كفاءة ال: مالحظة
 .  ضروريليسالمسؤولون عن إدارة المأوى بأن هذا اللقاح 

 البورديتيلال

 شهور طالما 6 أسابيع أو دورياً، و يجب تكراره بحد أدنى كل 8  سنت الجلد للكالب عنديعطى لقاح البورديتيلال تح
 . أن الكلب يعيش في بيئات متعددة

 الجيارديا

 . غير موصى بها

 )البوريليا بيرجدورفيري (اليممرض 

  .غير موصى بها

و  يتم والدة لقاحات أخرى عن طريقهيث بالنسبة للقاحات القابلة للحقن، يوصى دائماً باللقاح المعالج بفيروس حي، ح
  من المرض في بدايةالحد سرعةو  المرض مبكراًو يساعد علي تشخيص  لومناعة الكولوسترمن  أفضل هو يعد

ال يعاد إنتاجها  التي (ات الكبيرة الكمي بسبب أغلى َيكُون قَْد لكن أحياناً، أماناً أكثر يتالم الِلقاح. احتضان الحيوانات له
. المنتجِ  نوعيةعن النظر غض، بالمواد االضافية المساعدةروس الحية المعدلة خالية من إن كل لقاحات الفي). لحقنبعد ا
دائماً قلق زائد من أن  هناك. الحقنِ موقعِ في أقوى ل رد فع إلى اللقاح يكون لهاضافة التي تالمركبالمادة االضافية إن 

الفي ). V.A.S(في أي إس يهيء بعض القطط لتطوير ورم لحمي مرتبط بلقاح قد واد االضافية اإللتهاب الناتج عن الم
ات تحصين، و عدد معين من الفيبروساركوما و الذي يعتقد بأنهما يحدثان نتيجة اليةسرطانأي إس هو عدد من أمراض 

 . و األنواع األخرى من اللقاحات من وقت آلخر

 و ، و فيروس البارفومعديال كبدال إلتهاب، و كالبال سَل  ضدتحصين الَيتضّمُن للكالبِ روتيني تحصين أَي
 بانليوكوبينيا الخبيث، و فيروسي َيتضّمُن للقطِط روتيني تحصين أي و.البارانفيلوانزا، و اإليبتوسبيروسيس

 تكون و التي من الضروري أن الحيواناِت عمارِباإلستناد على أ المثالُي تحصيناليتم تحديد . هينوتراشيتيس و كاليسي
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 ذلك إلى المأوى و عند التبني، و سيقل الجراء عند الوصول تحصينمالئمة لروتين المعالجة الحيوانية، مثال ذلك 
لموظفين لديك  وابيطريال ك طبيب أن تقوم بوضع جدول تحصين مناسب معو النصيحة هنا،. سنتدريجياً مع تقدم ال

 . لتضمن نجاح مأوى الحيوانات الخاص بك

 ُيزّوُد هألن بُه موّصى الِلقاحِ هذا و،) kennel Coughأو سعال الكلب(للبورديتيلال ت الجلدية تكون متوفرة إن اللقاحا
 يوم إلى يومين، و هذا يعتبر وقت أقل بكثير من ذلك الذي تتطلبه اللقاحات التي سنالحيوان ببعض المناعة الوقائية من 

. نها تعطل تطور األعراض بشكل كبير و تمنع حاالت التفشي الرئيسيةيتم حقنها حيث أنها ال تمنع المرض كلياً، و لك
 و لكنه يضر بسمعة المآوي من حيث كونه يضم الكالب، سلِيقترن ب مالم  ال يكون خطيراًالكلب سعالِ أن من بالرغم
 . بالسعالمريضة كالب

، و استخدام عامِةال صحةال نظر وجهة من يعتبر شيئاً مهماً جداً والكالب القطط ضد داء الكالب لكالً من تحصينإن ال
 سنوات، بصفة عامة فإن اللقاحات 3 إلى 1يجب أن تتوافر اللقاحات لتحمي لمدة . الفيروسات الميتة يعتبر األكثر أماناً

 . يجب أن يتم إصدارها من قبل طبيب بيطري للتأكد من صالحيتها قانونياً

 ِلقاحِال إدارِة موقعِ توصيات

 السنوريِ الطبِّ لجنِة وأكاديميِة يالسنور للممارسي األمريكيِة بالجمعيِة 2000  عامالتالية عليماتالتتم تطوير 
و تم تبنيها عن طريق فريق العمل الخاص باللجنة المشتركة لألورام  السنوريِة، الِلقاحاِت علىالمشرفة  اإلستشاريِة

  : اللحمية

 أن تسري في ، يجب، و فيروس الكاليسي، و فيروس الهيربسبارفولفيروس المضادات على   تَحتوي التي الِلقاحات
 . ، بشكل أقصى بقدر اإلمكان)تفادياً لخط المنتصف(الكتف األيمن 

 الطرِف  أقصىعلىتسري  َأْن َيجُِب )باإلضافة إلى أي مضاد آخر (كلب داِء فيروسِعلى مضاد ل تَحتوي التي الِلقاحات
 .اإلمكان بقدر يمينال الخلفيِ

 داِء فيروسِمضاد  ماعدا آخرباإلضافة إلى أي مضاد  (سنوريِال لوكيمياال فيروسِعلى مضاد ل تَحتويالتي  لِلقاحاتا
 .اإلمكان بقدر أقصى بشكل اليسارِ، الخلفيِ الطرِف علىتسري  َأْن َيجُِب) كلبال

  . و يجب تسجيل مواقع هذه الحقن و غيرها من األدوية

 إلختبارا. 7

 مختبر، حيث أن الأيضاً اإلختياَر عمليِة ِمْن مهَم جزَء ُيشكُّل، و هو الوقائيِ الطبِّ في الثالثةُ األولويةُهو  اراإلختبيعتبر 
 .الموظّفين ِقبل ِمن ضروريِةال الشخصيِة لقراراِتتحديد ا على تُساعُدالتي  جرائيةاإل شكاليقوم بإختبار األ
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 لكُّل األساسية لصحيَّةَا حالةكثر أهمية في المأوى، حيث أنه يمثل الاألللحيوانات هو االجراء  الفحص الشامل يعد
مات بشكل جيد، يقوموا باتباع التعلي أيضاً، و الموظفين ذوي الخبرة يجب أن يقوموا بمراقبة مضاعفة للحيوان و حيوان

نية نسيان أي تتحقق إمكاللحفاظ على صحة الحيوان تكمن في تسجيل كامل لحالته الصحية، بحيث ال و الوسيلة الجيدة 
 و بذلك يمكن تصنيف الحالة الصحية لكل نظام جسدي بشكل جيد و صحيح من حيث كونه معرض شيء خاص به،

إن القتل . وان هذا التقييم كل القائمين بالعمل من اإلهتمام الجيد بالحييساعدلإلصابة أو كونه بحالة صحية سيئة، حيث 
يرة حيث يقرر إما إنهاء حياة الحيوان أو صالحيته للتبني، و ذلك يكون بحسب  يشكل ضرورة كبالرحيم في أي مأوى

 . الحاجة السكانية للمنطقة من تبني الحيوانات

يحصل الحيوان على عالمة او  آوي القتل الرحيم، فاما يتخطي الحيوان اإلختبارم في االختبارات هذا النوع من  ُيساعُد
المختبر  فحص  التي اجتازت الحيواناتجة الي ذلك، اماا الح القتل الرحيم بحسبتتحدد صرامة. في عمود اليد اليمنى

  . و معالجة الديدانتحصينلل تعدي هف

، و تفي بالغرض الذي جعلت من أجله في التشخيص من قبل اإلستعماَل وسهلة بسيطةَ نماذج االختبارات يجب أن تكون
العدائية إلى  الحيواناتُ تَحتاُج. ع أشكال الطلب لتفي باحتياجات المأوىبدالً من ذلك، يمكن أن تتنو. الموظفين المعنيين

 المشكلة، و يحكم مدي خطورةقد تشير درجة حرارة الحيوان إلى نوع المرض أو . مراقبة للسلوك أو إلى القتل الرحيم
   . تم التدقيق فيها الحقاًيسالوزن الصحيح للحيوان و كمية الغذاء التي يتناولها على حالته الصحية العامة و التي 

 

 اإلختبار الجسدي اإلنتقائي

   مثالي  يحتاج لإلنتباه  إحتمالية القتل الرحيم

 السلوك  إنذاري  مضغوط  مرجح

 العيون  طبيعي صديد/حمراء   عمياء/غائمة  

 األذن  طبيعي له رائحة/قمل    معطلة خارجياً

 األغشية المخاطية  طبيعي  شاحبة صفراء/قاتمة  

 األسنان يطبيع   تسوس/رائحة كريهة    مكسورة بشدة/مفقودة
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 السعال  طبيعي  كحة شديدة  يعطس و غير صالح

الشعر/الجلد    طبيعي تلبدم    ملتهب

 الطفيليات الخارجية  ال يؤثر طفيليات/ديدان/براغيث    الدودة الدائرية

العظام/العضالت    طبيعي سمين-الوزن   ال يحمل شحوم- وزن  

  العصبيالجهاز  طبيعي تازعصبي ممجهاز    رؤوس األعصاب

 إلتهاب الثدي  طبيعي  حليب غزير/مدر  

 إعادة اإلنتاج مبايض/خصي    سليمة  حامل

 اإلسهال  طبيعي  حاد لين/ حادغير

 البول  طبيعي  مجهد محتبس/مصاحب دماء  

 المزاج  متغير  خجول   لإلنسانمعادي

 

في شتي  تجمعهاة القلبية في مناطق الدود ضد تَبَرتُخ َأْن َيجُِب فاكبر أشهر 6 بسن كالبقوم المختبر بعملية الفحص، فالَي
إيجابية فيجب اذا كانت النتيجة  إذا كانت النتيجة سلبية، أما ذلك يتم وضعها تحت العالج الوقائي، و بعد انحاء البالد

خذ مسحة  حساسية من االختبارعن طريق ااعليالترشيح ب ختباراإل  يعد. من إنتشار العدوىمنعاإستعمال القتل الرحيم 
 . مثاليةالنتيجة اليعطي  لها عن طريق االجساد المضادة ية القلب الدودة كشف  اختباران.من دم الحيوان

 القيم الطبيعية

   الكلب  القطة

 درجة الحرارة العادية 101–103ºF (38.3–39.4ºC)  100.5–102.5ºF(38–39ºC) 

 ضربات القلب الدقيقة/ضربة  100–130   الدقيقة/ضربة  110–140  

 قياس التنفس الدقيقة/ نفس22   الدقيقة/ نفس26  
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، و تتم إلكتشاف  اآلناإلختبارات بسيطة جدا، حيث أن هذا النوع من إختبار اللوكيميا الفيروسي للقطط يوصى بعمل 
 القطط ذات النتيجة اإليجابية يجب أن تعامل. إذا ما كانت القطة مصابة بشكل مزمن أم أن الفيروس منتشر في الدم

  . معاملة أي حيوان مريض

الجيدة تؤدي إلى  تقنيةتتم بحسب الحاجة، و ال َأْن ُيْمِكُن، تشخيصللوأ فحصسواء كانت لل األخرى، اإلختبارات
 حاالت  بدقةديدمل لتحوأوسع في المدى لحصر األمراض الموجودة في المنطقة، و هي تستع أسرَعو  أسهَل إختباراتَ

، و ينصح رجل  المختبرات البيطريةفيباستخدام  تُختَبَر َأْن ُيْمِكُن المعديِة الفيروساِت ِمْن العديدإن . تفشي المرض
  .للتحليل  المطلوبةالمختبراو البيطري بالعينات الضرورية

 السيطرة على الطفيليات الخارجية. 8

لحظائر الضخمة فر في اكن أن يتو المأوى، ولكنه يمفي صعبةَ تَكُوَن َأْن ُيمكُن الخارجيِة الطفيلياتعلى  سيطرةإن ال
 يجب معالجة الحيوانات و البيئة المحيطة بها. الحيوانات الموجودة في المأوىسالالت التي تحوي أعداد كبيرة من 

 . لمشكلة،ل تحكم تام لضمان

 المختلفِة االعمال ِمْن لعديدا هناك ،ِةالمتوفر الةالعم علىاً عِتماد، واالطفيليات إلزالة تُعالَج َأْن َيجُِب  الجديدةالحيوانات
 َمع حيوان كُّل غسل .جداً وآمنة فّعالة و التي تكون)فيبرونيل (المجابهة خطِّمثال   الفوريةمعالجةال ضمنها ِمْن لإلخْتياَر

ة اخري ولكن ال يمكن الحيوانات هي وسيلتغطيس . ةمن االعمال الجدية و اآلأكثر  يعدِثيغارالشامبو الخاص بالب
 ضئيلة  نسبة قْتُلتَ هالكن وآمنةَ، سهلةَ  وسيلةتَكُون قَْد ايضا استخدام الرشاشات و المساحيق.  مع كل الحيواناتعهااتبا
 الفنثيون  الدائم، السفلي من الحيوان هو مستوى سكن الحشرات، و على المدى البعيد سيبقى الجزء الحشراِت ِمْن

fenthion يقوم اإليفرميكتين.  للطفيلياتيال يسبب القتل الفور سوف يحد المشكلة Ivermectin الطفيليات َبْعضبقتل 
من الطفيليات، لذا فإن هذه الطريقة في المعالجة ستعالج % 90، و ينتج عن المعالجة األولى إزالة أيضاً الخارجيِة

  . ل األذن وجود الجرب و قمتخصالبراغيث و القمل جيداً و في خالل لحظات، و الطريقة األخرى في المعالجة 

كنوع من المتابعة بعيدة المدى، يجب التطبيق بشكل دوري و مستمر لهذه اإلجراءات، و يمكن معالجة الحيوانات داخل 
 و يمكن رش الحدائق و باقي المناطق في المأوى بالمواد الكيماوية مثل الماالثيون. المأوى بطريقة أكثر تركيزاً

malathionهذه المواد يمكن أن تكون خطرة إذا تم استعمالها بشكل غير صحيح  و لكن يجب توخي الحذر حيث أن 
و ) مع مالحظة أن هذه المواد يمكن أن تكون ضارة بالبيئة و لذا يجب إستعمالها طبقاً للتعليمات الخاصة باالستخدام(

 الصحية للحيوان يجب فهم كل التقييدات و الشروط الخاصة بهذه المنتجات حتى يكون النتيجة مكملة لنظام الرعاية
 . داخل المأوى
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 الخصي/إزالة المبايض. 9

 ذلك لتوجيه فوائد المنفعة الصحية الخاصة بسلوك الحيوان قبل تركة للمآوي، ويجب ان يتم خصي اي حيوان للتبني 
طوعين وظفين و المتإن إستئجار الم. معدالت كثافة الحيوانات المستأنسة الضالة ألهمية تخفيض ايضاإلى المالك، و 
الذي يمكن تحمل  المناسب لحيواناتبني  الحاجة إلى الجراحة في معظم الحاالت، و كذلك يجب ة من نسبالبيطريين يقلل
 . لضمان عدم أذية الحيوان، تكاليف معيشته

 اإلقتصاد. 10

كتشاف المرض و  مآوي الحيوانات له تأثير مهم جداً، حيث أنه يؤثر على إمكانية إحتساب كلفة إ فيالتكلفةعامل إن 
يجب عدم اإلقبال على إستعمال المخدرات بكميات كبيرة على الحيوانات التي تحتاج إلى جرعات صغيرة من . عالجه

فإنه من المهم جداً التركيز على كمية الجرعات من المنتجات المثالية لضمان التأثير اإليجابي  حال، أية على. تلك المواد
  . ررفي الحيوان و عدم تعريضها للض

 

   كلب  قطة

الحملفترة       70‐58 يوماً   70‐58 يوماً

 سن البلوغ   24‐5 شهراً   18‐4 شهراً

 طول الدورة    to 13 ½3 شهراً   to 21 14 يوماً

 نوع الدورة ةغير موسمي   خريفية/دورات ربيعية متعددة  

 

  

D. .دليل المصطلحات  

 .تجويف مليء بالصديد داخل النسيج: الخُّراج

  .pHعكس الحموضِة، إرتفاع مستوى  : القلويةالنسبة 

 . أي يحلل إلى أجزاء غير ضارة بالبيئة: قابل للتحلل البيولوجي
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  . يمكن إنقاله بالعدوى: وبائي

 . التخلص من الميكروبات المسّببة للمرضِ: تطهّيْر

 . التي تُصيُب القناَه الهضميةَ: الفيروسات المعوية

 . لديها غالف خارجي مجّهز من قبل الخليِة المصابة بالفيروس، سهلة التثبطالتي: الفيروسات الُمغَلَّفة

 . الموت المتعّمد من قبل اإلنسان من أجل الرحمة من األلم: الموت الرحيم

 . الذي يحتوي على أمالُح الكالسيومِ، و المغنيسيوم، َأو مواد كيمياوية أخرى: الماء العسر

 .  عن دودة الميكروفالريا من خالل فحص الدم المجهريالكشف: تحليل فحص الدودة القلبية

  . الفيروس الغير قادر على التكاثر: ِلقاح فيروسي ميت

 .لَمنْح المناعة) الرضاعة(و التي تنتقل عبر الحليب: األجسام المضادة األموية

 . ضِالفيروس ُيْمِكُن َأْن ُيتكاثر و لكنه غير قادر على التسبب في المر: الفيروس حي معدل

بطانة الفَمِّ، و المهبل، و الجفون، إلى آخره: األغشية المخاطية  

  

 

E. المصادر 

 1983 الثّامن، الحالي البيطري العالجكتاب 

 1981 السابعة الطبعة. األليفِة للحيوانات المعدية برونير وأمراض هاجان

 1987 سادسةال طبعةال البيطري،  ميركدليل

  . 1983 ثانيةال طبعةال والقطِّة، الكلبِ أمراض: بيطريِلا باطنيال طّبال ِمْن دراسي كتاب
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VII. الحيواناِت اعداد 

 

A. َسيطرِةال قطب إستعمال  يةكَيف 

  

 َأو نجارِال مطرقة مثل فانهو . اهمية األدواِت أكثر أحدمن  السيطرةَ قطبِ  ان على الحيواناتالسيطرِة اطبض َيعتبُر
   .يده في َيْحملُه الذي الشخصِ يفمافّعال ك سيطرِةال قطب، فإن مثقابِال
  

او قطب صيِد،ال قطب (السيطرةَ قطَب بأّن ذكُّرت راكون، سواء لكلب ضال أو نباح فيها تسمع التي القادمة المرة في
 إستعمالهو. األمانِ إلى بلطفبأخذها  الحيواناِت إلقْناع صّمُمم  فهو)أحياناً ُيْدَعى كما "كلبال داِء" قطب َأو المرافقة

 ال السيطرِة أقطابِ بأّن  أيضاًتذكّر .السيطرِة ضابطَ و كذلك للخطر الحيوان ُيعّرَض َأْن ُيْمِكُن  حيثمالئُم غير سالحك
كثر إنسانية و فاعلية في ألسر القطط هو الطريقة اال شبكة إستعماَل، حيث أن القطِط على مستعملة تَكُوَن َأْن َيجُِب

 . تم شرحه في القسم التالياإلمساك بها، و هو الشيء الذي سي

و باقي األجزاء السلك للتأكد من أن  بسرعة السيطرةَ قطبِ فَْحصت يجب ان خارج الشاحنة، تخرجو قبل أن  أخيراً،
يأخذ شكالً مستديراً كشكل الكمثرى، و يجب حفظ القطب السلك تعمل باليسر المطلوب، و كذلك تأكد من أن طرف 

  . نة المنتظمة شهراً كجزء من الصيا24-18ها كل الد يجب إستب و التيبيسعلى سطح مستوي و تثبيته بدبا
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 :السةبس. 1

ء و أنت ممسك تقدم نحو الكلب ببط
 و الطوق بالقطب خلفك مباشرة و بجانبك

ال تقم أبداً بالتقدم . يكون معلقاً بانسيابيه
كالسالح، لقطب عالياً ا تبرزنحو الكلب و 

جومية ة هحيث ان ذلك قد يسبب خطور
 .  مضادة من الكلب

 

 

 

 

 

 :قده بالمتابعة. 3

 بسيطةأبق كلتا اليدين على مسافة 
حدة على القطب، و عندما تتأكد مو

من وجود الحلقة حول رقبة 
الحيوان، قف بجانب الكلب و وجهه 

ببطء إلى األمام، أكثر الكالب 
 في استمريتستتقدم بسهولة إذا 

مجال رؤيتها، و لكن في بعض 
ت قد تضطر إلى المشي الحاال

 . خلفهم لدفعهم إلى األمام

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :األمر كله في المعصم. 2

إستخدم كلتا اليدين، سينزلق اللجام على 
.  الحلقة حول رقبتهثمرأس الكلب 

إستعمل يداً واحدة لسحب السلك حتى 
يالئم الحلقة بشكل مريح، لكن ليس ضيقاً 

لقد تم تصميم القطب لمناورة . جداً
يوان، لذا ال يجب أن يتم إستعماله في الح

 . خنق الحيوان أو إجباره على اإلستسالم

  

  

  :ال تحاول سحب الكلب. 4

حيث أنه يتم وضع الكالب في شاحنة لنقلها، . ال تقم ابداً بجر، أو شد، أو سحب، أو رفع الكلب بواسطة قطب التحكم
. لتوجيههم عن طريقها إلى القفص)  للعب سوف تفي بالغرض خشبيةرقائق(فإنها لفكرة جيدة أن تقوم بإحضار لعبة 

  .  قم بفك القطب بواسطة اليد األخرى و إغالق باب القفص بحرص مستخدماً إحدى اليدين،اثناء بعد ذلك، قم بفك اللجام
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 : البريةاالنواع. 5

 قطَبإستعمال ) الراكون حيواناِت مثل (مؤقت بشكل يَّةالبر الحيوانات َبْعضمساك بإلل ضرورَيمن ال َيكُون قَْد
 ُيداَر َأْن َيجُِبفإن الطوق   ذلك، ِمن بدالً. الحيواناِت هذهصدرِ َأو رقبِةيلتف الطوق حول  أْن َيجُِب ال. السيطرةَ

  .سابقاًالموصوف  لوبِسألا بنفس ُيوّجَه َأْن َيجُِب والحيوان األماميِة، السيقانِ إحدى وتحت الرقبِة حول" كالحمالة"

  

  

  

  

  

  

B. كيفية إستعمال الشبكة 

إن المأوى الخاص بك يجب أن يحتوي . ت جميع أنواع الشبكات تصلح لجميع أنواع الحيوانات أو في كل الحاالتلَيَس
 ،بدائيةال" كاسماأل صيِد "شبكاِت على عتمْدت ال. على شبكات متعددة بأحجام و أشكال و أنواع مختلفة ليتم اإلختيار منها

  .  فإن زواياها الدائرية و فتحاتها الكبيرة يجعالنها غير مالئمة لمعظم حاالت صيد الحيواناتحال أية على
 

 اإلنسانيةُ األداةُ تلك األدوات، فهي أفضل إحدى تَْبقى وهي التعامل مع الحيوانات أدواِت أقدم من واحدةتعد  الشبكةَ إّن
: تترك المفهوم البسيط لمعنى الشبكة يخدعك ال لكن.  األخرىالبريَّة الحيوانات ِمْن لعديدوا القطِط َألْسر فّعالية واألكثر

 . فإن التعامل مع الشبكة قد يكون به خدعة

أدناه تعتبر بمثابة المرشد الذي ليس بالضرورة أن يكون صالحاً لإلستخدام في كل الحاالت، فبعض  الخطواتَ إّن
إن التقنية في إستخدام الشبكة تتفاوت و تتنوع إعتماداً . ضها يركض، و بعضها يهاجم و بعترفر في الهواءالحيوانات 

  .  و على مستوى اإلرتياح الخاص بك، و على البيئة الطبيعية المحيطةعلى نوع الحيوان الذي تنوي اإلمساك به
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 :قم بإختيار الشبكة .1

 تأكد من أن الشبكة التي ستستعمل كبيرة بما فيه الكفاية ألسر
الحيوان، و لكن ليست كبيرة جداً، حيث

 أن الشبكة يجب أن تكون صغيرة بما يكفي لمنع
 أطراف الحيوانات من اإلنزالق خاللها، و يجب فحص الشبكة 

قبل كل إستعمال للتأكد من أنها سليمة و غير ممزقة، و أن 
قم بتقييم الحالة العامة للشبكة للتأكد من . اإلطار ليس متضرراً

.  الحيوانمع في مناورة  الستعمالهانها صالحةأ
 

 

 

   

 

 

 

 

 موجةُقم بعمل:2

 

وقم  الحيوانِ، جانبِ إلى األرضِ، قُْرب الشبكِةقرب 
 حتي تطوقه  بزاوية قريبةبوضع الشبكة على الحيوان

   يجب ان تكون حركتك سلسة و سريعة،بها

 . قليال لالمساك بهةموجم و

 

 تعامل برفق:3

د من استقرار وضع الحيوان قم باالمساك بعد التأك
ثم قم بسحب الشبكة باتجاهك برفق، بالشبكة جيدا 

. بمجرد أن تفعل ذلك فانك تعتبر تقريباً قد انتهيت  

 

 

2  
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  اسحب الشبكة لالعلى و بعيداً:4

ناحية  وَيغْلقُ لألسفل الشبكِة قاع ُبَسَيْسح الحيوانِ وزن. األرضِ ِمْن الشبكةَ ْرفُعاَ لحيواَن،ل المحاصر طاَراإل َسحَب بعد
  .الفتحة

  

  

  

  

  

  

 لف الشبكة: 5

 ِضْع. الحيوانية ةسيطرال عربة َأو غرفة مثل أوالً، ُمرفَقةَ منطقةَ َيْدخُل مفتوحِ،ال قفصِال وإلى الشبكِة عن الحيوان إلْبعاد
 أخر، معنىب. القفصِ داخل عليه للُحُصول الشبكِة ِمْن الحيواَن وإكشف القفص) داخل َأو (إلى يمكن ما بأقرب الشبكةَ

  .فان ذلك يعكس معنى أسر الحيوان

  
 

 الحيواَن ألن عكسياً َسُيؤثُّر الحيوانِ على سفللأل الشبكِة إبعادبطريقة منفرة، حيث أن  الشبكِة إْسِتْعمال تُحاوْل ال. 6
 .سرالحيوان بنجاحأل صحيح بشكلالمناورة  على اًقادر َنتَكُو لَْن أنتو .  للهربُيحارُب َأو ُيكافُح وقَْد مذهل َسَيكُوُن
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، حيث انه من المحتمل ان يستغل الحيوان تلك الفرصة القاعِ فيمن االعلى عندا يعلق الحيوان  تَفْتُح الشبكةَ تَتْرْك ال. 7
 .و يقوم بالهرب

 

.c كيفية عمل فخ حي 

 على بناءاو .  أو موت هذا الحيوانه، أو إجهاده جرحمن المحتملفي أي وقت تقوم فيه بصيد حيوان بري، فإنك 
يجب أن تعلم  الفخّ وضع قبل لذا. المشاكل التي تحاول إيجاد حلول لها، فإن الفخ الحي قد ال يكون الحل لهذه المسألة

ت  ذا تشجيعهم على إستعمال الطوارد البشريةهم، ايضا إطعامحتمال تلك الحيوانات وعدمكيفية ا البيوت أصحاَب
 ِمْن خيفُهمأي أن تُ – ببساطة الحيواناتَتقوم فيها بتشويش  َأْن ُيْمِكُن  الحاالِت َبْعض فيف. الرائحة المنفرة للحيوانات

 على الحصول  الغذاء، و الماء، و ذلك لتدفعهم وإلى الملجأ وصولَهميجب أن تعيق  بعد ذاللك– مؤقت بشكلما  منطقِة
  . مكان آخرعلى تلك اإلحتياجات األساسية في
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ن البشر و  المتزايدة حول إيجاد حلول إنسانية تزيل النزاع بيعد في اإلجابة على األسئلةإن األفخاخ الحية يمكن أن تسا
و لكن . ل القطط و الكالب التي يتم إصطيادها بواسطة إستخدام الشبكة أو قطب السيطرةي، أو أن تقلالحياة البرية المدنية

. بعد ذلكخ في مكان ما، فإنك تكون مسؤوالً عن سالمة حياة هذا الحيوان من هذه اللحظة و ما بمجرد قيامك بوضع الف
فخ الحي هو أفضل طريقة في متناول اليد لحل المشكلة، يجب أن تكون متأكداً أن خط ال بأّن قّررتَ لونك إو عليه، ف

 . سير العملية سيكون إنسانياً من البداية إلى النهاية

 مهماألهم فال: 1

يجب أن تقوم بالبحث جيداً، إذا ما كانت أٌي من القوانين المحلية تحظر صيد النوع المرغوب في صيده  الفخِّ، وضع قبل
 و األخطار المحتملة التي قد تقترن بقتل ذلك الحيوان، الحيوان، والوقت الحالي من السنةخذ بعين اإلعتبار نوع . أم ال
.  بحيث ال تفصل أماً عن أطفالها الرضع بطريقة غير مقصودةحملكاً لمواسم اليجب أن تكون مدر المثال، سبيل على

).  ساعات على األقل8 ساعات، أو كل 3إلى  2 الوضع المثالي هو كل (يجب أن تتأكد من التدقيق على األفخاخ جيداً 
ى الفخ؟ ماذا سيحدث إذا ما تم إستدعاؤك ألي حالة طارئة من سيقوم من التدقيق عل إذا. قم بعمل خطط للطوارئ أيضاً

إذا لم تكن على دراية بأجوبة هذه األسئلة، فقم بالتفكير . وقع في فخك ظربان بدالً من الراكون الذي كنت تنوي صيده؟
  .ملياً قبل اإلقدام على نصب أي فخ

  

  

  

  

  

  

  إكسب ثقتهم: 2

 تتمتع حاء المنطقة، ألن الحيواناتة أن، ثم قم ببعثرة عينات الطعم في كاف حول الفخ قبل وضعهقم بترتيب النطاق
 للقيام بأسر عدد كبير  يعتبر ذلك طعماً تمهيدياً.ببعض المقبالت سوف يدخلون بسهولة إلى الفخ لتناول الوجبة الرئيسية

لعمل هذا، قم بوضع الغذاء في عدة أفخاخ و أترك باب الفخ و  راراً،من الحيوانات أو لحصر الحيوانات مراراً و تك
قريباً ستشارك الحيوانات األفخاخ و ستعتبر الطعم الموجود كجوائز . وحاً حتى تدخل الحيوانات و تخرج كما تشاءمفت

  . إيجابية، و سيقومون بالدخول على األرجح إلى األفخاخ المحملة بالطعام بدون خوف من النتائج المحتملة
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 و لكن ليس أي فخ.....قم بإختيار الفخ: 3

 من األفخاخ بالهروب أو بجرح نفسهاتقوم  األرجح على الحيوانات.  ما تمثل صفقة رابحةنادراًلرخيصة إن األفخاخ ا
إن شراء فخ بالستيكي ممتاز أو فخ مصنوع من سلك . يقومون بتحطيمه في أول إستعمال َأوالمبنية بشكل سيء، 

 قم بتفتيش الفخ بعناية و قم بثني األحرف .الصدأني أن الفوالذ عولج لتقليل يع" من الحديد المجلفن بعد الطالء"معدني 
ال تقم بإستعمال أفخاخ حية ذات حوائط معدنية صلبة إذ أنها من الممكن أن تتحول إلى أفخاخ قاتلة . الحادة إلى األسفل

 الطقس الدافيء و إلى أجسام تسحب الدفء من الحيوانات في الطقسبسرعة، و تتحول هذه األفخاخ إلى أفران في 
 . البارد

   

  

  

  

  

  

 قم بوضع كل شيء في مكانه: 4

 تحاول اإلمساك بقطة، قم بوضع الفخ نوعية الحيوانات، فإن كنتيتقرر اين سيتم وضع الفخ، قم بالتفكير في  عندما
 . على منضدة التنزه بدالً من وضعها على األرض، و ذلك حتى ال تقوم بإغراء الظربان و آكلي الخشب

 قريب جداً من جدول أو حافة بحيرة، أو منحدر، أو طريق، يكونبحيث  الفخَّ ضْعتقم بو ال. أمن أيضاًتأكد من أن الفخ 
أيضاً، قم بوضع الفخ في مكان ظل أو . إذ أن الحيوانات التي تحاول الهروب بعنف قد تقوم بتحريك الفخ لمسافة قصيرة
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الحيوان الذي تم إصطياده من أشعة الشمس المباشرة قرب شجرة أو قم بتغطية أعلى القفص بمنشفة أو صحيفة لحماية 
 . إذا صادف أن كان الجو بارد أو عاصف بشكل غير متوقع، قم باإلنتظار لحين وقت أفضل لوضع الفخ. أو المطر

 

 قم بترتيب قائمة الطعام: 5

الحيوانات األخرى بالعودة من إلى داخل الفخ بينما تقوم " الهدف"قم باستخدام أنواع معينة من الطعم الستدراج الحيوان 
فيجب  للقطِط،يجب إستعمال ما يغري حاسة الشم عندهم عن طريق الرائحة، و بالنسبة  للكالبِ،بالنسبة . حيث جاءوا

قم باستعمال الطعم ذو اللون األبيض مثل فبة للحيوانات الليلية،  المرئية بسهولة مثل الريش، اما بالنسإستعمال األشياء
 الشهورِ أثناء). أنظر الجدول ألنواع الطعم التي تساعد في إغراء األنواع المختلفة. (ميللو و البيضحلوى المارشي

 ليقع في الفخ، و إذا لم  الحيوان و استدراجهقد يمكنك ببساطة القيام بعرض وعاء من الماء إلغراء الحارِة، الصيفيِة
ض اكثر من نوع ثم الحظ أي نوع منها قد أغرى الحيوان قم بعرفتكن متأكداً من أي نوع من الطعم يجب أن تستخدم، 

 . ثم قم باستخدامه فقط

ابلة للرمي بعد ، أو علب الحليب الكرتون، و الحاويات الكرتونية األخرى القالمقوي البطاطا المقلية ورق في الطُعَم ِضْع
حواف الحادة لهذه العلب قد تؤدي إلى تقشيط تجنب إستخدام العلب المعدنية لغذاء الكالب أو القطط، إذ أن الاإلستخدام، 

قم بوضع بعض لهايات الحيوانات مثل التفاح، و الجزر، أو علب . جلد الحيوان أو قد تتسبب في تقطيع أسنانه
ألفالم مليئة بصوص التفاح أو تحتوي على طعام القطط و بذلك نضمن أن يكون فم الحيوان دائماً كعلب ابالستيكية 

  . مضغه بدالً من أن يدمر القفصمشغوالً بشيء ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نواع الطعم الفعالةأ

 غذاء القطط، أو السمك، أو بسكويت :القطة
فضالت جرذ الھامستر او لعب القطط، أو 

  . و الريشا القطط

 ،العظام الصغيرة بالجلد غذاء الكلب، و :الكلب
 و فرو أرنب جديد، و و لحم الخنزير المقشر

  .لملحمة، و البيض الفاسدعظام ا

 و نعناع أو  تفاح و جزر و بازالء:األرنب
عصير تفاح أو شراب تفاح مرشوش على 

  .أرضية الفخ

معلب أو ( أحشاء الدجاج، و سمك :الظربان
 .، و لحم الخنزير، و يرقات الحشرات)طازج
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 إدفن الكنز: 6

 َوْضع ِمْن بدالً. قم مباشرة قبل وضع الفخ بترك بعض الطعم خارج باب القفص حتى يتسنى للحيوان تذوق ما بانتظاره
 األمر الذي  للطعمالوعاء، قم بوضعه تحت باب القفص حتى تجبر الحيوان على بذل مجهود أكبر أثناء تناوله في الطُعمِ

ضية الفخ ثم قم بتغطية أر. َسرِقَته ِمْن خرىاأل حيواناتال َيْمنُعإن إخفاء الطعم سيجعله اكثر اثارة و ميكانيكية، ف
للتأكد من عدم وقوع . و أوراق األشجار و ذلك لتغطية و عزل أرضية الفخأ العشب، ،باستعمال الطين الصلب

راد أسره، قم المع أكثر من حيوان داخل الفخ، أو من أسر حيوان آخر غير الحيوانات الغير مرغوب فيها، أو من وقو
  . بأخذ الفخ كل مساء و أعده كل صباح أو قم بعمل العكس إذا كنت تحاول أسر حيوان ليلي

  

  

  

  

  

  

 

  تعامل بعناية: 7

 بضعةتقم بالقيادة ل ال ببساطة.تاليةلا الخطوة َأخْذ قبل الحيواَن إجهاِد لتَقليلإحتجت لنقل الحيوان، قم بتغطية القفص  إذا
 إلى وُيعّرُضه غذاِء،لل مصدر بدون َيتْركُهو الحيواَن، ُيحّيُر قَْد ذلك َعَملفإن القيام ب تَخطيط؛ بدون الحيواَنتنقل و أميال
 يث يكون هنالكح قريب مكان في بيطرية عيادة إلى َأو ،ملجِأَك إلى الحيواَنيتم نقل  ذلك، ِمن بدالً. المرضِ َأووت الم

قم بتنظيف القفص و تطهيره كخطوة أخيرة تمهيداً لإلستعمال . الحيواَنشخص و هو على أهبة اإلستعداد الستقبال 
  . المستقبلي
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VIII. عمِلهم يئِةبهم و بب العنايِة معايير: الخيول 

A. الخيل فيها للحكم على حالة موثوق طريقة -  ينيكهي نظام 

 ناُُيزّودو الذي  تكساس، في الرسمية تاريلتون جامعِة ِمْن هينيكي دون الّدكتوَرمطوره  اسم على هينيكي نظاملقد سمي 
و  خاّصِة، أجهزِة أي َيتطلَّب و ال  سريْعتقييمِو إنه لنظام ذو كفاءة عالية، . الخيلعلى حالة  ُحكْملل موضوعَي معياَرب

 . الخيل مالكي تَعليمكوسيلة ل هذا النظام ُيستَعمَل َأْن ُيْمِكُنو. الناسِ مختلف بينتداول لل قابلةتكون  هنَتاِئجِو لتََعلّما سهُل

. فيه ترسبتالتي  الدهنِ كمياِت تَقْريرتقوم ب التيو  الخيل جسم على مرجعأساسية ك نقاِط ستّ هينيكي نظاُم ُيمّيُز
ه الحاالت من مجرد زيارة مع المالك أن يتبين هذو  اإلهمالِ َأو اإلستخدام سوِء حاالتَ َيتحّرى  انشخصبإمكان أي 
 لُمقَاَرنَة ُيستَعمَل أن يمكن النظامهذا . ، و بذلك يمكنه أن يبقي المعايير العدائية النفسية إلى الحد األدنىالخيللتقييم حالة 

 . مختلفةزمنية اتفتر على الخيل نفس لتَقييم َأو المختلفِة الخيولِحالة 

 عظمية تقديرات(الفقرة القطنية  عملية: الجسمِ نِودهلتجاوباً للتغييرات  ألكثرتعتبر ا التيو الخيولِ على الستّ النقاطَ إّن
 هذه. والكاهلِ الرقبِة قمة  واألكتافَ وراء منطقة  و رأس الذيل وضالعاأل  و)الخاصرِة على الفقري العمود ِمْن

 ظاهُر سميُن غطاُء لُه لَْيَس 1 رقم ُيحرُز حصان أين إ. عددية نتيجة إلْعطاءيتم جمعهما  البصريِ التقييمِمع  المناطِق
  . تكون لحصان بدينف 9  المثالي اماالخيل هي متوسط 5 بينما.  يعتبر حصاناً واهناًو

 مقاييس ھينيكي لحالة جسم الخيل
 

 تركيبال رؤيه  ُيْمِكُنحوضية؛ وأضالع عظام، و رأس للذيل، وبارزةفقرات  قطنية ب ،واهن الخيل - فقير) 1( 
 .  يمكن اإلحساس بوجود دهون في أي مكانوال،  رقبِةالو كتاِفاألو الكاهلِ تحت العظمي

 هي المنطقة األكثر تجاوباً مع  المنطقِة هذه). فقرية أعمدة(الفقرات القطنية هي العظام البارزة في العمود الفقري  إّن
 . تغير الدهون في الجسم

 لملمسِ المستعرضةفقرات وال قواعِدهم، في ُيحسَّ َأْن ُيْمِكُن الدهَن لكن بارزة زالَتْ مافقرات القطنية  – جداً معتدل) 2(
 الكاهلِ تحت التراكيَب وعظم ،بارزة يةالمغطس عظامالو  و رأس الذيلاألضالعأخذت شكالً دائرياً، و  ةالقطنِي الفقراِت

 .ضعيفة لحد ما كتاِفاألو رقبِةالو
 ،تُحسَّ أْن ُيْمكن ال المستعرضةفقرات ل، و االمنتصِف إلى اَيغطّيه الدهَن لكنارزة، فقرات القطنية ب – معتدل) 3(
 ُيْمكن الراس الذيل  في الفقراتَ لكن تُرى َأْن ُيْمِكُن ضالع دهني خفيف، واألكساءرأس الذيل يكون عليهما و األضالعو
تلك التراكيب   انإلى باإلضافة تحتهم، التراكيَب لكن ،اًبارز ، و الكاهل يكونتُرى أْن ُيْمكن ال دّبوسِال عظامو ،تُمّيَز أْن
 .رىتٌ أْن ُيْمكن ال واألكتاِف الرقبِة حتت

 . ليست كثرة كمية الدهون هي المقياس الصحي للحصان
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رأس  هكذابطول ظهره أو ظهرها و خالصة األضالع يمكن أن ترى، و  سلبية طوية لَُه الخيل - باعتدال معتدل) 4(
 رقبةالو الكاهل نحافة و ،ليست ظاهرة الخطّافَ وعظام  تحسهَأْن ُيْمِكُن دهنال حال، أية على.  يكون بارزاًالذيل

 .ليست ظاهرة كتافاألو
 .متطّرفَ إجهاَد َأو مرَض تُعالَج َأْن للحصانِ كافيةَ لَيستْ هالكن من دهن الجسم تكون مقبولة القليلة الكميةُ هذه

  .  على هذا المقياس4.5داً سوف تحرز حوالي خيول التحمل المجهزة جي
 إسفنجيِ؛ بظُُهور َيْبدُأرأس الذيل  حول الدهن تَرى؛ ال لكن تُحسَّ َأْن ُيْمِكُن األضالع مستوُي؛ الظهر - معتدل) 5(

 . يأخذ شكالً دائرياًالكاهَل الجسمِ؛ مع والرقبةُ األكتافُ تَْمزُج
 .المدى هذا ضمن يكون احرازه المتوسِط األداِء حصان

 أسفل طفيفة طوية لَُهتكون  ُربَّماَ .معتدل َيْبدورأس الذيل  ؛اًإسفنجي َيْبدو األضالعِ في دهنال -  سمينِ إلىمعتدل ) 6(
 .الرقبِة جوانبِ وعلى األكتافَ، راءوو الكاهلِ، في ُيحسَّا َأْن ُيْمِكُن السمينِة الترسبات وبِدايات ظهرِه
 . المتوسط ذو الشكل المبهجالخيلفي يكون متوفراً  الشرطُ هذا

يكون  بينهم؛ الفراغاتَ دهَنال َيْمُأل تُحسَّ، َأْن ُيْمِكُن األضالعِ وبينما الظهرِ أسفل طويةهناك  َيكُون قَْد - سمين) 7(
 .األكتافَ ووراء والرقبِة الكاهلِ طول على أيضاً ملحوظُ الدهن
 . خيول الشتاء التي توضع خارج األكشاكل جيد ستوىم أيضاً وهاً ومستًو جيد بقيي الرسنِ خيولِمن  المستوى هذا

  رأس الذيلحول الدهن األضالعِ،ب ْحساْساإل الصعب ومن ظهرِها، َأو ظهره أسفل طوية لَُه الخيل - ممتلئ بالدهن) 8(
 يمأله األكتافَ خلف الفضاَء و بالدهنِ؛ ُمْملُوئة الكاهلِ طول على والمنطقة ملحوظ، بشكل سمكأ الرقبة جداً، طري َيْبدو
 .الداخليِة األرداِف طول على ُعَزوم دهنالو حمرار،اإل
 رأس حول وَينتفخُ األضالعِ على رقعِ في الدهُن َيظْهُر ؛ةواضحتكون  الظهرِ أسفل الطوية - دهنبال جداًممتلئ ) 9(

 .حمراراإل هُيْملَُأ لجناَحاو سوية؛ تحتك قَْد الداخلية األرداف رقبة،الو كتافاألو كاهلو ال ،الذيل
وزع م طريال اإلسفنجيِ الدهنِ ِمْن كبيرِة وكمياِت المرافِق في َسَيكُون سيء إسفنجي ودهن جداً هرةستكون ظا الرقبة

 .ِتالجدوالو ِتالعضال تعريف حيث ال يمكن بالنسبة النقطِة هذه عند جداً سمين َسَيكُوُن الخيل. في رأس الذيل
 للُمالَحظَة نقاط

  . نصف درجةإضف ، لذاِتهمعضال تركيبِ في تخفيف  هناك ألن كبيرةَ بأعداد ستَنْقُصالخيول المسنة 
اضف نصف درجة الي الخيول الحبلي في الثالث شهور االخيرة، و ذلك النها حاملة للمهر الذي يسقط خصرها السفل 

  .منها حوالي نصف درجةجعل رأس الذيل مترهل فينقص ة تو ايضا الهرمونات المسئولة عن الوالد
  .المهر االصيل يكون اعلي كاهله و ظهره بارزين، مما يمنحه نصف درجة

 .أعلى درجة ِنْصف حرُزيوَساً سمينيكون بطبيعته  المهُر
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B.  الخيلنموذج تقييم حالة                          

 ____________ريخات  _____________الموظف

 ____________عنوانال ______________ مالكال

 _____________الجيل  _________سماإل: الحيوان

  ___________سنال ____________ جنسال ______________ لونال

  

 الرقبِة قمة

 .يمكن الشعور بوجود الدهن وال رىي َأْن ُيْمِكُن الرقبِة تحت العظمي التركيب. 1

 .قليال يالحظ الرقبِة تحت العظمي التركيب. 2

 .رىي أْن ُيْمكن ال الرقبِة تحت تركيب. 3

 .جداً معتدلة تبدو تَُعْد لَْم الرقبة. 4

 .الجسمِ إلى رقبِة المزج. 5

 .الرقبِة جوانبِ طول على تُحسَّ َأْن ُيْمِكُن السمينِة توزيعاتال بِداية. 6

 .الرقبِة طول على ملحوظ دهنال. 7

 .ملحوظ بشكل سمكأ الرقبة. 8

 .الرقبِة طول على الُمنْتَفخ الدهن. 9

 الكاهل

 .مكان أي  فيُيحسَّ َأْن ُيْمِكُنال  دهَنالو ُيرى َأْن ُيْمِكُن الكاهلِ تحت العظمي التركيب. 1

 .بسهولة الحظَُي َأْن ُيْمِكُن  الالعظمي التركيب. 2

  -------التقييم النھائي

  --------- الرقبة

  --------رأس الذيل

  -------الكاھل

  -------األضالع

  -----العمود الفقري

  -------الكتف

  --------إجمالي الست مناطق

  -------المتوسط=6اإلجمالي مقسم إلى 



  57

 .بارز الكاهل. 3

 .جداً معتدل َيْبدَو لَْن الكاهل. 4

 .يبدو الكاهل دائرياً. 5

 .الكاهلِ في تُحسَّ َأْن ُيْمِكُن دهنِال بِداية. 6

 .الكاهلِ طول على ملحوظُ الدهن. 7

 .بالدهنِ ةَمْملُوء الكاهلِ طول على منطقةال. 8

 .كاهلِال حول الُمنْتَفخ الدهن. 9

 القطنية الفقرات عملية

 .المناطِق هذه في دهَنال ُيحسَّ ْنَأ ُيْمِكُن وال الشعور بها ُيْمِكُن النتوء المستعرضو البارزةالقطنية  الفقرات عملية. 1

يأخذ شكالً النتوء المستعرض وملمسِ القاعدِة في ُيحسَّ َأْن ُيْمِكُن الدهَن لكن بارزةَ زالَتْ ماالفقرات القطنية  عملية. 2
  .دائرياً

 .تُحسَّ أْن ُيْمكن ال مستعرضةال عمليةلل النقطِة منتصِف إلى السمينةَ األغطيةَ لكن تَْبرُز الفقرات القطنية عملية. 3

 .الظهرِ أسفل سلبية طوية  ربما يكون لهالخيل. 4

 .مستوُي الظهر. 5

 .ظهرِها َأو هظهر أسفل طفيفة طوية لَُهيكون  ُربَّما الخيل. 6

 .الظهرِ أسفل طوية. 7

 .ُيحسَّا َأْن ُيْمِكُن والدهنِ الظهرِ أسفل طويةال. 8

 .الظهرِ أسفل الواضحة الطوية. 9

 يلِذال سأر

 .بسهولة تُرى َأْن ُيْمِكُن الفقرات ،يِةالمغطس والعظامِ البارزِ الذيلِ سأر. 1

 .تكون بارزة يِةالمغطس عظامِالو ذيلِال سأر. 2



  58

 .الذيلِ سِأر فقراِت زّييمت أْن ُيْمكن  الو الدهنِ ِمْن خفيف كساء يكون به ذيلِال سأر. 3

 .لِالذي سِأر حول ُيحسَّ َأْن ُيْمِكُن الدهن. 4

 .إسفنجيِ بشكل َيْبدُأ ذيلِال سِأر حول دهنال. 5

 .قليالً معتدل َيْبدو الذيلِ سِأر في دهنال. 6

 .معتدل الذيلِ سِأر في دهنال. 7

 .جداً طري َيْبدو الذيلِ سِأر في دهنال. 8

 .ذيلِال سِأر حول الُمنْتَفخ الدهن. 9

 األضالع

 .سَُّيح َأْن ُيْمِكُن دهَن ال بارزة، األضالع. 1

 .تَْبرُز األضالع. 2

 .الدهنِ ِمْن طفيف كساء لَها لكن تُرى َأْن ُيْمِكُن األضالع. 3

 .تُرى َأْن ُيْمِكُن لألضالعِ الضعيفة الخالصة. 4

 .تَرى ال لكن تُحسَّ َأْن ُيْمِكُن األضالع. 5

 .اًإسفنجي َيْبدو األضالعِ في الدهن. 6

 .ابينه الفراغاتَ َيْمُأل دهَنال لكن تُحسَّ َأْن ُيْمِكُن األضالع. 7

 .األضالع تحس بشدة. 8

 .األضالعِ على المرقّع السمين ظُُهور. 9

 الكتفَ وراء منطقة

 .ملحوظ العظمي التركيب. شَعَرو ال دهَن ال. 1

 .بضعف يالحظ َأْن ُيْمِكُن األكتاِف تحت العظمي التركيب. 2

 .التراكيبِ تحت تَِقُع ال لكنترى  األكتاف. 3



  59

 .جداً معتدال يبدو َيُعْد لَْم الكتف. 4

 .الجسمِ إلى والرقبةُ األكتافُ تَْمزُج. 5

 .األكتافَ وراء تُحسَّ َأْن ُيْمِكُن السمينِة الترسبات بِداية. 6

 .األكتافَ وراء ملحوظ دهنال. 7

 .إحمراَرمليء ب األكتافَ وراء راغف. 8

 .الُمنْتَفخ الدهن. 9

  

 الرقبة الحالة  الكاهل صرةالخا    رأس الذيل  األضالع  الكتف

التركيب العظمي 
 سهل المالحظة

التركيب العظمي 
 سهل المالحظة

الفقرات واضحة 
 جداً

  ضعيف1

نسيج سميك يمكن أن ليس لديه : الحيوان ضعيف جداً
يحس به

تظهر فقرات و 
عظام رأس 
 الذيل بوضوح

ع ر االضالتظه
 بوضوح

التركيب العظمي 
 سهل المالحظة

ل جداً نحي2    هزيل جداً
 
 
 
 
 
 
 

 الحيوان واهن

الفقرات  عملية هزيل جداً
 تَْبرُز القطنية
 األغطيةَ لكن

 إلى السمينةَ
 النقطِة منتصِف

 عمليةلل
 ال مستعرضةال

 أْن ُيْمكن
 .تُحسَّ

 

رأس الذيل بارز  هزيل جداً األضالع بارزة

  نحيل3 مشدودةالرقبة  دالكاهل مشدو  الفقرات  عملية 
 ْبرُزتَ القطنية
 األغطيةَ لكن

 إلى السمينةَ
 النقطِة منتصِف

 راس فقرات
 لكن بارزة الذيل

 ال منها الفردية
 تُمّيَز أْن ُيْمكن
. بصري بشكل
 الخطّاِف عظام

الدهن يغطي 
األضالع، و 
األضالع قابلة 
.لإلدراك بسهولة  

 الكتف مشدود



  60

 عمليةلل
 ال مستعرضةال

 أْن ُيْمكن
 .تُحسَّ

 

 مدّورةً، تَْبدو
 زالَت ما لكن
 لإلدراَك قابلة
 عظام. بسهولة
 لَيستْ الدّبوسِ

 .ُمتمّيزةَ
 نحيل 4

 معتدل
الرقبة غير 
 ملحوظة النحافة

الكاهل غير 
 ملحوظ النحافة

 السلبية الطوية
 طول على

 الظهرِ

 األهميةُ تَعتمُد
. الموافقِة على
 َأْن ُيْمِكُن الدهن

 عظام. ُيحسََّ
 لَيستْ الخطّاِف

 واضحة

ة الخالص
الضعيفة قابلة 
.لإلدراك  

الكتف غير 
 ملحوظ النحافة

  معتدل5 تمتزج الرقبة 
 مع بسالسة

.الجسم  

يلتف الكاهل 
حول الفقرات 
.القطنية  

يشبه الدهن  مستوى الظهر
الموجوود حول 
رأس الذيل قطع 
 اإلسفنج

األضالع تكون 
 غير مرئيية 

يمتزج الكتف 
بنعومة مع 
 الجسم

 سمين 6
 معتدل

ن في يبدأ الدده
الظهور في 
 الجسم

يبدأ الددهن في 
الظهور في 
 الجسم

 طويةُ لَُه لَُربَّما
 طفيفةُ إيجابيةُ
الظهرِ أسفل  

يحس الدهن 
حول رأس الذيل 
 بنعومة

يحس الدهن 
حول األضالع 
 كقطع اإلسفنج

يبدأ الددهن في 
الظهور في 
 الجسم

  سمين7 يودع الدهن 
 بطول الرقبة

يودع الدهن 
 بطول الكاهل

 أن يكون يمكن
لديها طوية 
إيجابية في أسفل 
 الظهر

الدهن حول 
رأس الذيل 

طرييكون   

 الفردية األضالع
 تُحسََّ، َأْن ُيْمِكُن

 ُيالحظُ لكن
 بين حشواً
بالدهنِ األضالعِ  

يودع الدهن 
 خلف األكتاف

رقبة ممتلئة 
 بطريقة ملحوظة

طقة بطول المن
الكاهل مملوءة 
 بالدهن

 مملوء 8
 بالدهن

 األرداِف طول على أودَع الدهن
الداخليِة

ابية طوية إيج
 أسفل الظهر

الدهن الموجود 
في رأس الذيل 

  جداًطري

من الصعب 
اإلحساس 
 باألضالع

 وراء منطقة
 َمألتْ الكتفَ
بالجسمِ إحمراراً

طوية إيجابية  الدهن منتفخ الدهن منتفخ
واضحة جداً 
 أسفل الظهر

 مملوء 9
 بالدهن جداً

. سوية تحتك يجعلها الداخليِة األرداِف طول على دهن
إحمراراً الجناُح َمَأل .

 الدهن منتفخ
حول رأس الذيل

 السمين الظُُهور
 على المرقّع

 األضالعِ

 الدهن منتفخ



  61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العمود الفقري من األمام

 الفقرة الخلفية

 الفقرة األمامية

مخزون
 الدھن

التجويف العظمي

العنق أعلى
أول 
 الظھر

الفقرات 
 راس الذيلالقطنية

 األضالع

 ما وراء االكتاف



  62

  .Cالسليمة الخيل - ج 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الربع العضلي
 الخانوق

الخواصر الكاھل

الظھر

الرقبة

عرفال
قمة الرقبة  الطلعة 

الجبھة

 القمة الوجھية

الكمامة
 الحلق

 قاعدة الذقن

األخدود الوداجي

الكتف

الساعد

الركبة

المفصل األمامي

الرسغ
الحافر

التويج

المفصل الخلفي

الخصيتين

البطن

 الكعب

 الثنة

 الذيل

 المفصل العرقوبي

 العرقوب

 الفخذ

 األرداف

ركالو  

 الجناح
 الحوض

التنورة 
 أألمامية

خيوط السرج

Stirrup
 البدال

Feالستارةnd
er 

ا

القرن
 مقعدة السرج بيت السرج

 التلجيمة

 ؟؟؟ر؟؟؟؟سي

 

الزمام

Throat latch

Cheekpiece

قاعدة النف

ذكر -  حصان   
أنثى -  فرس  

شابة أنثى -  مھرة  
شاب ذكر - مسدس  
ًذكرا - مخصي حيوان  

 الحائط  الخط األبيض

 الكعب

حائط حماية 
 الحافر

 القاعدة التاجية

 البطانة

 النعل

 إصبع القدم

التنورة 
الخلفية

البدال  الستارة

سير الجبھة

 السير الجانبي



  63

 

 

 

 Dية بالمهورعنالمعايير ا ادني الدليل إلى 

 طعام المغذي بكمية كافيةال

  و  فطريال عفنو ال الغائِط مثل  و خالي من التلوثومفيِد، ولذيِذ جميل شكلِذو ( بكمية كافية مغذّيطعام
 .)حشراتال
 طعام يزود بكمية كافية و يحتوي على قيمة غذائية كافية و مالئمة. 
 بحسب الجيل و النوع و الحالة و الحجم و المستوى و كمية ية،سن ترتيبها وفقاً للمرحلة اليجبغذائية الحمية ال 

 .العمل
 لوزن ل حرازه ليتم إهينيكي بحسب جدول   درجات3يجب أن يحرز المهرعن طريق طبيب بيطري، ليس أقل من

 .المناسب
  أو كما هو كغذاء يومي، اذا لم يحصل عليه العلف الطبيعي علي نسبة من  المهرعلي االقل ان يحصليجب 

 . صى به من قبل الطبيب البيطريمو

  يجب الحفاظ على كل الخزانات و أواني الطعام نظيفة و خالية من التلوث مثل الغائط و العفن الفطري و
 . الحشرات

 بأن يستلم كل مسئولأو الاحد، فإنها ستكون مسؤولية المالك إذا كان من المتبع تغذية أكثر من حيوان في مكان و 
 .لصحيحة و الكافيةحيوان كمية الغذاء ا

 

 الضرورية البيطرية العناية

يجب أن تحصل المهور على عناية بيطرية فورية غذا كان هناك شك في وجود جرح عرضي أو متعمد، أو لوحظ 
عليها وجود إشارات مثل صدمة أو مغص أو ورم أو عظام مكسورة أو جروح مفتوحة أو أي تغيرات في أكل أو 

س أو شلل جزئي أو كلي أو نزف شديد أو إشارات مرضية أو عدوى طفيلية حادة أو شرب أو أي شذوذو في التنف
فقدان في الشهية أو نقصان في الوزن أو فقدان في الشعر أو في الجلد أو تفاووت في درجة الحرارة أو إسهال دائم أو 

 . عدم قابلية لتحمل الثقل في الوزن أو أي ضعف بصفة عامة

  :ف بها على أنها تعليمات قياسية للعناية البيطرية للمهورإن الخطوات التالية معتر

  أسابيع، أو كما يقرها البيطري أو النَعال) 8(إلى ثمانية ) 6( العناية بالحافر و تشذيبه كل ستة . 
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  أسابيع أو كما يتم تقريرها ) 8(إلى ثمانية ) 6(إبقاء الطفيليات تحت السيطرة خالل عملية إزالة الديدان كل ستة
 .  قبل البيطريمن

 فحص األسنان السنوي و المعالجة الضرورية لها لضمان الهضم الصحيح و الكافي للغذاء. 
 ات كما هو موصى بها من قبل الطبيب البيطريتحصين  أخذ ال. 
  إختبار كوججينس(إجراء إختبار فقر الدم المعدي الفرسي.( 

 الصحيح الشراب

. المهور لكُّل األوقات جميع في اًمتوفرالذي يكون  للشرَب صالحال نظيفَال ماَءتعني كلمة الشراب الصحيح ال
 .  لضمان توفير حالة األمان للمهوردقيق بشكل المقبولِة الممارساِت َأو البيطريِة باإلستشارِة َستُقّرُر اإلستثناءات

 .حة و الصحة للخيلالخيول التي تعمل في النقل ستزود بالماء في أحيان كثيرة حسب الضرورة و ذلك لضمان الرا
 و الجيل و النوع و الحالة و الحجم و عدد سنيتم باألخذ في عين اإلعتبار كالً من اللعدد مرات السقاية للخيل  بالنسبة

 .الفرس و كذلك النشاط و الشروط المناخية

  . مياًيول التي ليس لديها حرية الدخول للسقاية يجب أن يقدم لها الماء العذب على األقل مرتين يوالخ

  .إلنسكابمنعا ليجب أن تظل نظيفة و خالية من التلوث و أن تكون مثبتةً  الماِءجميع أواني 

 الصحي الهواء

و  الحرارة درجِة على لَسْيطََرة من اجل الهواِءبطريقة تسمح بالتدفق الحر ل تُعّدَل َأو تُْبنَى َأْن َيجُِب الُمرفَقة المناطق
 .جويال ركودال ْمنُعلو رطوبة،ال

 مساحة الصحيحةال

ول بمنطقة خالية من الماء إذ يجب تزويد الخي. إن الفراغ بين الخيول يجب أن يكون مستغالً بطريقة صحيحة و آمنة
 و الحطام و األجسام الحادة، و أن تبقى في مكان آمن و صحي، و يجب أن تكون األسوار تراكمة و النفايات المالراكد

 .  تخضع لصيانة دائمة األوقات وجميعبحالة جيدة في 

المسافات الفاصلة و .  الصحية جيدةحالتهمبقاء  حسب الضرورة لتخفيف اإلجهاد و اسيتم السماح للخيول بحرية الحركة
  . ية و الجيل و النوع و الحالة و الحجم لكل فرسسن يجب أن تكون مالئمة و مناسبة للمرحلة الالتدريب أماكن 

 الصحيأوى الم
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لة جيدة و خالية من الماء الراكد يجب أن يتكون من سقف و ثالثة جوانب، و يجب اإلبقاء عليه في حاإن مأوى الخيول 
الجوية العنيفة  و األجسام الحادة، كما يجب أن يزود بالحماية الالزمة ضد األحوال و النفايات المتراكمة و الحطام

  ). العالية ودرجات الحرارة كالرياح السائدة و المطر الثلجي و األعاصير(

  و الحالة الصحية و الجيل و النوعسني المأوى آخذاً بعين اإلعتبار الإنها لمسؤولية المالك أن يضمن حماية كل فرس ف
يجب على المالك ايضاً أن يقوم بتوفير الحماية المناسبة من الطقس و كذلك وسائل اإلغاثة الالزم توافرها . لكل فرس
 . في المأوى

 َأو

 الطقسِ ِمْن الحماية

األشجار و موانع الطقس . جميع الخيول يجب أن تتمتع بحرية الوصول إلى مأوى صحي و مالئم لجميع أحوال الطقس
  .  مأًو مالئم و مثاليتجعل من المأوى في ظل ظروف معينةالطبيعية 

 .Eعملللات األخرى التي تستعمل كحيوان الخيولِ وحمايةَ العنايةَ تَْحكُم التي التعليماِتعلى  أمثلة 

على القواعد  ومثال عملِ،لل كحيواناتو المهور األخرى التي تستعمل  الخيوَل َيْحمي واحد قانونِ ِمْن مثاَل يلي فيما
 .الشمالية أمريكا اتعرب مشغليل عمليِةال

 كاليفورنيا وسالمِة صحة والية

 حيوانيِال سيطرِةال قسم  فيضابط وَأ المدنيِ، و مؤهل تحت القانون إنساني مجتمع  ضابطسواء كان  شرطي، أيإن 
 للتأجيرِ الخيوَليستخدم  محل َأو شخص أّيمخالفة إلى ُيصدُر قَْد العقوبات، قانونِ تحت مشروط وعمومية وكالة  ايفي
 :  في تطبيق أي من مواصفات المعالجة اإلنسانية التالية بخصوص إمتالك الخيولالمحلأخفق ذلك الشخص أو  إذا

مكان الذي يحوي هذا الفرس بالحجم الكافي الذي يمكن الفرس من النهوض بارتياح، و اإلستدارة، و أن يكون ال. 1
  . التمدد، و أن يبقى خالياً من البول المفرط و الفضالت

 . الزرائب و الحظائر يجب أن تكون بالحجم الكافي للفرس لكي يستطيع التحرك بحرية. 2

 ةتستعمل بواسطة الخيول يجب أن تبقى خالية من األجسام الحادة و النتوءات و ايالعربات التي و مبانيالو البنايات. 3
 . تصيب الخيول بجروحقدمواد أخرى من 

إلمتداد مركزايجب أن تزود الخيول بالغذاء الكافي المغذي و الماء النظيف، و ذلك بموجب المعايير التي تم نشرها ب. 4
 .كاليفورنيا عةجامب الزراعيِة الُعلومِ لقسمِالتعاوني 
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 .يجب أن تكون مناسبة بشكل مالئم و صحيح واألجهزةامير المس. 5

 . خيول خارجاً للتبريد و أخذ الراحة الطبيعيةخدام، يجب أن يتم إرسال الاإلستفترات  بعد. 6

 .  و الطوقأخذ الفرس راحة كافية من العناصر و األسرجةفي حالة عدم الركوب، يجب أن ي. 7

 :  لقانون العقوبات أو ألي من األسباب التاليةإنتهاكجير الفرس في حالة وجود أي ال يجب تأ. 8

a. أو بسبب التسخير أو التلجيمحدثت بسبب سطوح السروج أو األطواق تآكالت َأو جلدية قَُرح  . 

b. العمى في كلتا العيون. 
c. وني لقسم العلوم أي فعل أو عمل من شأنه أن يكون مخالفاً للمعايير التي نشرت باإلمتداد التعا

 .الزراعية بجامعة كاليفورنيا

يجب تمييز كل فرس بشكل منفرد، و ذلك باستخدام طرق إنسانية، مثل وصف تفصيلي، ويتضمن و لكنه ليس . 9
 .  و الجنس و الصورةسن و اللون و الحجم و الاإلسم، و الساللة:محصوراً في 

  . ري و يجب تصنيف كل فرس تمت معالجتهيجب اإلحتفاظ بإيصاالت النعال و الطبيب البيط. 10

 عن المسؤول الموظفمع  الرسمية عملال ساعاِت أثناءالتغذية يجب أن تكون متوفرة  وسجالت نّعالو ال بيطريال. 11
 يتم الحصول على هذه في حالة الفشل في إبراز هذه السجالت، فإن الخيول المعنية لن يتم تأجيرها حتى. القانونِ تطبيق

 . صدار شهادة تفيد بأن هذه الخيول صالحة للعمل أو اصدارها أو حتى يقوم البيطري باالسجالت

 العمليِة قواعد - الشمالية أمريكا اتعرب مشغلو 

I. الخيولِمأوى و العناية 

A. فيه المتطلبات التاليةتوافر في عمليات الجر إالً إذا كان الحيوان بصحة جيدة و تالخيلستخدام يجب أالَ يتم ا  : 

يجب ايضاً أن يكون أعرجاً أو لديه أية  وال وجود اي قرح جلدية أو جروح مفتوحة، الخيليتحمل ال  .1
 مالئم للعمل الخيلأمراض أخرى، ما لم يكن لدى سائق العربة شهادة من الطبيب البيطري تفيد بأن هذا 

  . على الرغم من مثل هذا الشرط
 إستعمال األحذية أو الوسادات المطاطية لمنع مشذبة بشكل صحيح، و يجب الخيليجب أن تكون حوافر  .2

، في حين أن اإلنزِالق َمنْع على للُمَساَعَدةمكن إستعمال رؤوس األحذية ي. اإلصابات الناتجة عن اإلهتزاز
 . لم يتسنى إستعمال المطاط للتبطين إذا للحصانِ، الخلفيِة السيقانِ على تُستَعمَل َأْن ُيْمِكُن المعدنية األحذية

 . للتمشية بطريقة يوميةالخيلأن يتم أخذ يجب  .3
 .  بألياف عضلية متناسقة لضمان إستمرارية العملالخيليجب أن يتمتع  .4
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B. البيطري الذي سيصدق ِقبل ِمن عربة العمل في اإلستعمالِ قبل حصانكل  يجب أن يتم فحص: العناية الطبية 
و  األسنانِالصحية العامة و التي تشمل فحص  الخيليتم فحص حالة .  ألداء مثل هذا العملالخيلعلى لياقة 

. القلب لمعرفة قدرته على أداء العمل و الواجبات المطلوبة منه متحان و الحدوات و األحذية و إسيقانال
. الوقت ذلك في البيطري الطبيب ِقبل ِمنلوحظ  نقص َأو مرضأو جرح ّيأل سجل أيضاً اإلمتحانسيتضمن 

و التي يجب أن تحتوي  اإلسطبلِ في البيطري الفَْحص طبيب ِقبل ِمن وقّعتْ صحِة شهادةيتم اإلحتفاظ بأي 
 . الخيل و حالة سنعلى اإلسم و العدد و نوع و 

C.  ها ضد داء التيتانوس و مرض النوم الغربي تحصينيجب إزالة الديدان الموجودة في الخيول بإنتظام، و أن يتم
 . لتحليل كوججينزتوي ملفها على نتيجة سلبية و الشرقي، و أن يح

D. يجب توفير كمية الماء الالزمة للخيول أثناء فترة عملها . 

E.  طعة بساعة و نصف إستراحة  ساعات متتالية أو عشرة ساعات متق لفترة تزيد عن ثمانالخيليجب أالً يعمل
 . يجب أالَ يعمل أي حصان لفترة تزيد عن ستة أيام في األسبوع.  عن العربةالخيليفصل خاللها 

F. باستخدام أجهزة للرؤيه فيما عدا تلك الخيول العمياء طبيعياً السماح للخيول عدم . 

G. ال يجب السماح لخيول الجر بأن تعمل بسرعة تزيد عن الهرولة . 

H. الشتوية و التي تصل فيها درجة زيه المسافرين ببطاطين في الشهوريجب تغطية الخيول التي تعمل لتن 
 . ، مع ضرورة إستمرار تنظيف هذه البطاطين) درجة مئوية2.25(و  درجة فيهرينهايت أ36الحرارة إلى 

I. ال يجب أن يخضع أي حيوان للمعاملة القاسية أو التحرش باي صورة من الصور. 
J. ال بطريقة إنسانية يجب بيع اي حصان أو التخلص منه اال . 

 

II. األلجمة 

A. أو طوق غير إنسانياح باستخدام لجامال يجب السم  . 

B. وقات في جميع االطري و تنظيفه باستمرار لكي يكون يجب تزييت اللجام . 

C. ات مالئمة و أن تظل تلك األدوات نظيفة باستمرار و في حالة جيدة في ييجب إستخدام ألجمة و بطان
 .جميع األوقات، مع مراعاة عدم إستخدام بدائل مؤقتة للجام مثل السلك و الحبال و السالسل الصدأه

 

III. الجوية األحوال 

A.  ل الجوية غير السائقون و المالكون أن يكونوا حذرين عند إستخدام الخيول العاملة في األحوايتوجب على
 . خرى المسببة لإلنزالق و األمطار الغزيرة و العوامل االالمالئمة مثل الثلج و الجليد

B.  درجاِت في وال ،)مئوية 18-(تحت الصفر فيهرينهايت  الحرارة درجاِتيجب أالَ تعمل الخيول في 
ت يجب أالَ تعمل الخيول عندما يكون مجموع درجا). مئوية 37.7(فيهرينهايت  100 فوق حرارةال

 وعندما تكون درجة الحرارة  درجة و ذلك بعد طرح سرعة الرياح 150الحرارة و الرطوبة أعلى من  
 ).  مئوية26.6( فيهرينهايت 80فوق 
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C. ل خيولهم فقط عندما تكون األحوال الجوية يجب على جميع الشركات و السائقين للعربات القيام بتشغي
. ه كبير في فترات الرطوبة العالية و البرودة المتطرفة و الرياحمالئمة جداً لذلك، و يجب إعطاء إنتبا

 .اثناء الجليد إستخدام األحذية المناسبة التي تالئم الظروف الجوية اً ايض يجببشكل عام،
 

IV. تغذيةال 

A.  و الغذاء يجب أن خالية من التلوث،طعام يومية كافية و كبيرة و يجب أن تحصل الخيول على وجبة 
 و كافية و ذلك ليفي بمتطلبات الحالة الصحية و حجم الحيوان لكي يحافظ على عاليةيكون بقيمة غذائية 

 . الوضع الصحي الجيد له

B. يع الوقاتيجب أن يكون ماء الشرب طازجاً و نظيفاً في بيوت الخيول و أيضاً يكون متوفراً في جم . 

C. وقاتيجب أن يحتوي كل كوخ للحصان على كتلة نظيفة من الملح في جميع اال . 

  
V. واخواألك اإلسطبالِت 

A. ن عوامل كواخ مجهزة بشكل جيد و مزودة بحماية مناسبة ميجب أن تكون جميع إسطبالت الخيول و اال
و ان تزال منها األسمدة يومياً سطبالت نظيفة و بحالة جيدة في جميع األوقات الطقس، و أن تكون هذه اال

 . و أن يترك كل ما تبقى منها على السطح حتى يجف بشكل معقول

B.  يجب عدم المخاطرة بالسماح بوجود أي سطوح حادة في المنطقة أو البناية التي يوجد بها الخيل على
 . اإلطالق

C.  تسربن تكون السقوف مبنية بطريقة تمنع اي يجب أفي أماكن وجود الحيوانات.  
D.  يجب أن تتميز األكواخ الخاصة بإقامة الخيل باإلتساع في المساحة بما يكفي للخيول أن تقف و تستدير و

 ).  مترات3.00 إلى 2.40( أقدام x 10 8تتمدد، أي يجب أالَ يقل الحد األدنى عن 

E.  4.6يجب أن تكون أكشاك ربط الخيول بمساحة تصل بحد أدنى إلىx10 3.00 إلى 1.35( أقدام 
 . ، و يجب أالَ تظل الخيول التي لم تستخدم في عمل يومي مربوطة في األكشاك طوال اليوم)اتمتر

F. ةل حر و أن يتم تغييره بطريقة يومييجب إستعمال مكان الفراش بشك. 
G. يجب إستخدام أي برنامج لمكافحة الحشرات و الذباب و السيطرة عليها . 

H. يجب أن يبقى الغذاء خالياً من التلوث. 
I. يف جميع المناطق الداخلية و الخارجية في اإلسطبل بإستمرار، و يجب ضمان أن الصرف يتم يجب تنظ

 . بشكل صحيح و جيد و أالَ تكون ممتلئة بالروائح و القمامة و الغائط المتراكم

J. وقات داخل اإلسطبليجب اإلمتناع التام عن التدخين في جميع اال. 
K.  الجهد المستطاع للسماح لإلسطبالت أن تكون على مستًو يجب على جميع المدن و البلديات أن تبذل كل

 .يؤيد معايير الصحة و النظافة
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VI. المؤهالت الواجب توافرها في سائق عربة الجر 

  
A.  سنة على األقل18 في سنيجب أن يكون السائق . 
B.  الكتابة و ةقرأالحدث و يجيد التيجب على كل سائق أن. 
C. د بأنه خال من األمراض و العيوب الخلقية و أنه ال يعاني يجب على كل سائق أن يقوم بتقديم شهادة تفي

 .عمل على العربةللمن الصرع أو أي أمراض قلبية أو أي مرض آخر قد يضعف القدرة الجوهرية 
D. يجب أالَ يكون السائق مدمناً للكحول أو المخدرات. 
E. و صيانة الخيلم بيجب على كل سائق أن يقوم بعرض قدرته أو قدرتها على قيادة العربة و اإلهتما 

 .المعدات
F.  ،و أن يظهر بنجاح قدرته على مسايسةيجب على كل سائق أن يتخطى بنجاح إمتحان قيادة العربة 

 و أخيراً  إلى العربةالخيل و ربط الخيل و تركيب اللجام و السرج على ، و تنظيف اللجام و البطانةالخيل
 . انية و آمنةقيادة العربة في شوارع و طرقات المدينة بطريقة إنس

G.  يجب على السائقين الجدد أن يخوضوا برنامجاً تدريبياً في القيادة و أن يقوموا بالقيادة في حضور سائق
 ساعة على القل لمالحظة القيادة الصحيحة و كيفية التعامل مع 24مختص معين من قبل المرور لمدة 

 .اديالحيوان في الحاالت الطارئة الغير متوقعة من السلوك الغير ع
H. يجب أن يتوافر لدى كل سائق رخصة قيادة سارية. 

  
VII.  السائق  سلوك 

A.  يجب على كل سائق أن يكون لديه رخصة قيادة صحيحة و أن تكون لديه أثناء قيادته للعربة في كل
 . األوقات

B. يجب على السائق أن يلتزم بكل قوانين المرور الحاككمة في البلد أو المدينة التي يقود فيها العربة . 

C. يجب على السائق أالَ يقود العربة في حالة وجوده تحت تاثير الكحول أو تعاطيه للمخدرات. 
D. يجب أالَ يقوم اي شخص بشرب الكحول أثناء ركوبه العربة و قيادتها. 
E.  يمتنع السائق عن التدخين، و تناول الطعام، أو اإلستماع إلى الموسيقى بطريقة مزعجة أثناء قيادته للعربة

 . ن السيطرة القصوى على العربة و جعلها في حالة جيدة من األمانحتى يتمكن م

F. الشمس أن يقوم بتشغيل األضواء األمامية و الخلفية في العربة  في أثناء سفره يجب على كل سائق عربة
 و اللذان تتطلبهما شروط الرؤية ،شروقال و حتي نصف ساعة قبل   بحوالي نصف ساعةبعد الغروب

 . الجيدة

G.  كل سائق أالَ يسمح للحصان بأن يتجاوز سرعة الهرولة أثناء السيريجب على. 
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H.  يجب على السائق أالَ يسمح ألي راكب بأن يجلس على مقعد القيادة أو بان يسمح أليِ شخص آخر بقيادة
 . العربة

I. يجب أالَ يسمح السائق بركوب عدد مسافرين أكثر من العدد المقرر. 
J. جوانب العربة في أثناء سير العربة، و يجب عليهم أن عليشخص  بركوب اي ينيجب االَ يسمح السائق 

 . يقوموا بإتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية الضرورية لمنع حدوث مثل هذا الموقف

K.  تحت الخيليجب أن يكون السائق مسؤوالً في جميع األوقات عن العناية الصحية و اإلنسانية في معالجة 
 .إشرافه و سيطرته المباشرة

L. يرتدي السائق مالبس نظيفة في كل األوقات و يفضل إرتداء زي رسمييجب أن . 
M. في متناول اليد قبل تحميل و إنزال اتجاه خطوط لسائق في المقعد الخاص به و لديهيجب أن يجلس ا 

 .المسافرين
N.  في حالة سحب للعربةالخيل بينما يكون الخيليجب أالَ يقوم أي شخص بنزع لجام . 

  

F. سإ يو إس اتش سياسة HSUS )لخيول عربات الجر)المجتمع االنساني بالواليات المتحدة  

وجود عربات الجر في المناطق ذات  مليِةع) المجتمع االنساني بالواليات المتحدة (إس يو إس اتشتعارض جمعية 
 الموِت إمكانيةَ األخطارِ هذه تَتضّمُن. العاملِة لحيواناِتالتي تحدث ل مقبولِة الغير األخطارِ بسبب العاليِةسكانية ال ثافِةالك
 سوِء ِمْن عديدةَ حاالتَفقد قمنا بتوثيق  ذلك، إلى إضافة. بالسياراِت اإلصطدامالتي تحدث للخيول نتيجة  الجرحِ َأو

 الجويِة األحوال في َعَملو ال العرباِت، تحميل زَياَْدةو ْجهاد،و تشمل اإل جر العربات يولِالتي تحدث لخ اإلستخدام
 َوْحشيَّةوال سيئ بشكل مالئمةغير ال لجمةو إستخدام األ الماِءمن  حرمان و البيطريةال عنايةو نقص ال العنيفِة، َأو الخطرِة

 . ت غير المناسبةإلسطبال ووضعهم في افي التعامل مع الخيول

. عاليِةال سكانيةال كثافِةال مناطق ضمن لالجر بالخيول بالعم لعرباِت تَْسمُح الجالياِت َبْعض بأّن إس يو إس اتش تإعترف
 تعليمات بموجب وُمجازةَ ُمنَظَّمةًتكون عمليات الجر باستخدام الخيول  بأّن جداً ضرورُي بأنّه نَعتقُد الحاالِت، هذه في

 . األمن و السالمة اإلنسانية

 إس يو إس لخيول عربات الجر  اتشدليل 

 :الخيولِ أوىوم العناية

هو مصدق  والذي حالة جسمانية صحيحةو كافيِةو التي تتمتع بقوة عضلية   فقطجيدِة صحِةتعمل الخيول التي ب .1
  .  تسمح له بالعمل في مجال جر العرباتالخيلعليه من قبل طبيب بيطري يقرر بأن حالة 
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ال يجب أن يستعمل فرس لجر عربة إذا كانت به إصابات أو جروح، أو أن يكون أعرجاً أو ناقص أحد األطراف،  .2
 .  ذلك له مرض آخر بدون الموافقة المكتوبة من طبيب بيطري يجيزأو لديه أي

 و أن تكون هذه  صحيح و مزودة باألحذية المناسبةيجب أن تكون الحدوات الخاصة بكل حصان مشدودة بشكل .3
 .ق و مالئم للسير في الطرق المبلطةاألحذية مصممة بشكل مضاد لإلنزال

 على العديد من المشاهد و ان تتعودلحمير بشكل صحيح و يجب  و ايجب تدريب خيول جر العربات و البغال .4
 . الشوارعب  العملها قبل نزولهم إلىلموجودة في بيئتهم التي سيعملون فياألصوات المختلفة ا

التي سيجرها، و ذلك من حيث الوزن و يجب أن يكون الحيوان الذي سيجر العربة بحجم مناسب بالنسبة للعربة  .5
 .  التحمل و القدرة علىالحجم

يجب عدم السماح للخيول أو البغال التي تعرضت ألي عمليات جراحية أو خضعت ألي عالج بشكل دائم يمنعها  .6
ئمة و عناية بيطرية جيدة، يجب إعطاء الخيول العرجاء و المصابة إستراحة مال. من اإلحساس باأللم بجر العربات

 الجرح أو اإلصابة تماماً و تتقرر قدرة الحيوان إلستئناف  إستثناءها من القيام بواجبات العمل حتى يشفىو سيتم
 . العمل من قبل طبيب بيطري

)  شهور3كل (يجب فحص الحيوانات العاملة بجر العربات من قبل طبيب بيطري على األقل أربعة مرات بالسنة  .7
اخلية، و يجب أيضاً ات الضرورية و مكافحة الديدان للسيطرة على الطفيليات الدتحصينو يجب أن تتلقى كل ال

إعطاؤها موانع أخرى مضادة للبكتيريا بتفويض من الطبيب البيطري و أن تكون مطابقة للقوانين و التعليمات و 
 . اللوائح المحلية و الرسمية

يجب أن تطابق اإلسطبالت المواصفات البنائية، و مواصفات األمان، و الصرف الصحي و التي تتم عن طريق  .8
 و الجمعية البيطرية ضمن السلطات القضائية، نظمات اإلنسانية المحلية و وكالة السيطرة الحيوانية بين المالتنسيق

و يجب تسجيل كل الحيوانات و اإلسطبالت و العربات و األلجمة و األجهزة األخرى في سجالت بيطرية ووثائق 
 . و سجالت أخرى معتمدة و قابلة للتفتيش الصحي المختص من وقت آلخر

العربات أن يقوموا بتحميل و  مسافرويستطيع  حيث الطبيعيِ الموقعِزويد المأوى بمأًو آخر إضافي في يجب ت .9
تفريغ العربات و تزويدها بالمعدات التي يحتاجونها بدون تعريض الحيوانات ألي ضرر، و يجب أن يتوافر ماء 

 . الشرب أيضاً في جميع األوقات في هذا الموقع

 

 شروط التشغيل

يكون  عندما َأو فهرنهايت درجة 90 الحرارة درجةتتجاوز  حينمابالعمل  اتعربجر ال حيوانات تقوم يجب أالَ .1
 حاريال عامل َأو/ و  الحرارة درجةتكون  عندما َأو ،160 متجاوزاً النسبيِة والرطوبة الحرارة اتدرج مجموع
  .فهرنهايت درجة 30 من أقل إلى هابطاً

 و أالَ تعمل أكثر تالية بدون راحة لمدة ساعة واحدةلعمل أكثر من أربع ساعات متيجب أالَ تقوم حيوانات الجر با .2
 . من ثمان ساعات يومياً، أي عشر دقائق راحة تحسب عن كل ساعة
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ال يجب أن تعمل حيوانات الجر أكثر من خمسة أيام متتالية بدون أن تحصل على يوم واحد راحة على األقل قبل  .3
 .إستئناف العمل

عمل حيوانات الجر في حاالت الطقس غير المالئمة أو عندما يكون الطريق مغطى بثلج زلق، و ذلك  يجب أن ت .4
 .لضمان أمان المسافرين و الحيوانات

يث أن هذه ال يسمح لحيوانات الجر أن تقاد إلى أماكن الكثافة السكانية العالية أو مناطق اإلزدحام المروري، ح .5
 ).  كيلومتراً في الساعة40( ميالً في الساعة 25ح لها أيضاً بتجاوز سرعة  و غير مسموالطرق ليست آمنة للعمل

يجب أن يتناول الحيوان الماء الصالح للشرب باستمرار و في منتصف الطريق و أثناء فترة العشر دقائق إستراحة  .6
 .كل ساعة

و ألغراض التنفيذ، فإن . بةيجب أنت يكون هناك حد لعدد المسافرين و الذي تحدد بأربعة مسافرين بالغين لكل عر .7
 12على أي حال، لن يتم السماح لالطفال تحت سن .  سنة سيتم إعتبارهم نصف شخص بالغ12 سناألطفال تحت 

 .سنة بالسفر بدون مرافق بالغ
 

 والمالَك السائقَ مؤهالت

 هم الصحية الطارئة وكيفية رعايت و تدريبهمع جيد بالمعلومات الخاصة بالخيوليجب أن يكون المالكون على إطال .1
و يجب أيضاً أن يكونوا على دراية باإلستعمال الصحيح و الصيانة المستمرة لأللجمة و المسامير الخاصة 

 . بالعربات، أو أي آلة لها صلة باستخدام مثل هذه العربات

ون صالحة  عاماً و أن يكون ممتلكاً لرخصة سارية صحيحة و أن تك18 سائق ال يقل عن اي  سنيجب أن يكون. 2
باإلضافة إلى أن كل سائق يجب أن يكون ممتلكاً لرخصة تشغيل عربة الجر و التي تخول هذه . في حالة تشغيل العربة

 . العربة للسير في الطرق الرئيسية و على الطرق السريعة

 سائِق معرفة تَقْريرل وعملينظري  إختبار بنجاحيجب أن يجتاز  عربِة سائق كُّلفإن  ،التشغيل إختبار إلى ضافةباإل .3
على إستعمال و تثبيت األلجمة بشكل صحيح و قدرته أيضاً  وصحيح، بشكل العربةَ بحيوانِ ِإلْهِتمامته على اوقدر عربِةال

  .صيانتها دورياً بشكل صحيح أيضاً

د ينوب عن ستقوم السلطات التنفيذية بتعيين شخص مرخص له بالقيادة بدالً من السائق األصلي كسائق مؤقت، و ق. 4
 . السائق األصلي ايضاً في عملية الفحص الفني للعربة و التي تتم من حين آلخر

سائقوا العربات المدانون سابقاً في جرائم وحشية حيوانية أو بقيادتهم للعربات تحت تأثير الكحول أو تعاطي . 5
 . المخدرات سيتم إبطال رخص التشغيل الخاصة بهم

 المتّحدِة للواليات اإلنساني المجتمع:  علىإتصل المعلومات، من للمزيد
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 خيولِال حمايِة قسم

 دبليو إن شارع 2100

 األمريكية المتحدة الواليات ،20037 سي دي واشنطن،

 

 

 القتل الرحيم: الثاني الجزء

I. القتل الرحيمفي  مستعملة مخدرات 

 

A. التعاريف 

 اإلستعمال .ريان مفعول المخدرس خالل وعي،لل فقدان بدون َأو َمع اإلحساسِ،فقدان  – تخديرال .1
 .لى حالة اإلحساس الناقصة بسبب سريان مخدر الجراحةتعارف عليه يشير عالم

 واعي غير حيوان. الحّسيِة المحفّزاِت على ردَّاًعلى السيطرة على أعماله الحيوان قدرة  -الوعي .2
 .عملَي ال اللحاَء ألن األلمِ ُمَواَجَهة َيستطيُع ال

 في النسيَج ُيحطُّمذلك الذي يهدد أو ( ضار محفّز إلىعلى اإلستجابة شعورياً  رةقد ال-فهم األلم  .3
 الممراِت طريق عن اللحاَءإلى  َيِصُل العصبية الحوافز ِمْن َينْتُج الذي إحساُس األلم). الحقيقة
 .اللحاِءب التي تسميو  للدماغِ، الخارجيِة الطبقِة في حسُّي األلم ،العصبيِة

 

B. تخديرِلى الع عاّمة ظرةن 

 . اثناء اإلستيقاظموِتحالة  هو بمثابة  ،هيِقِظالب حساسِاإل نَقْص إستمراريةهو  التخدير. 1

 الموت    تنبيه اإلستيقاظ
    

1 2 3 4 
 

 

 التخديرِ مراحل. 2

 )باأللمِ الشعور فقدان َأو الهذيانِ بِمرحلِة كذلك َمعروف (طوعيت حماس- 2.1
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a (الشعور  

b (،مشترك متزايد قلب نبضات ومعّدل ح،كفاو حماس 

c (تنعكس العين 

d (ةحاضر الحيوية عالمات كُّل 

e ( عميِق ألمِإمكانية مواجهة 

f (العميِق أللمِل استجابة 

 تلقائي حماس -2.2

a (الوعي فقدان 

b (تعبيرات ال ارادية و َجذْف) عليه السيطرة يمكن ال نشاطَ سّبُبت صَدرم عصبية خاليا( 

c (بالعين، و لكن أبطأإنعكاس  

d (هحاضر الحيوية عالمات كُّل 

e (العميِق أللمِل استجابة 

 جراحي تخدير -2.3

a (باطنال عقلال 

b (ةحاضر الحيوية عالمات كُّل 

c (تعضالفي ال خاءتإر 

d ( قرنيِةال ماعدا العينفقدان تدريجي للرؤية) المخدرنوَع على معتمدة تَكُوَن َأْن ُيمكُن هذه ( 

 ميدولالري شلل -2.4

a (باطنال عقلال 

b (الدّم ضغِط في تماماً و هبوط التنفسِ بتوقِّف لىي يتنفّس ثالَْهو ،ذوذش 

c (شاحب ةقرنيال فعل رّد 
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d (ضربات قلب ضعيفة ثم توقف في عضلة القلب 

e ( في القلب تامِّال بالتوقّفحدوث الموت 

C. والمخدرات المخ 

 يةالدماغ قشرةال. 1

 المخدراِت إلىحساسية  أكثريكون  دماغِالمن  جزِء- 1.1

 ردود كُّل، )االمرحلة األولى(هو اإلحساس األول الذي يبدأ بالزوال  األلم ؛ًملالا ُيدرُك -1.2
 . 3تلغى في الجزء األخير من المرحلة  األلمِأفعال 

 لِمراحال في تدريجي بشكل تَفْقُد لمس؛الو صوت،حاسة ال مثل األخرى، محفّزاتسجل ال- 1.3
  .3 و 2

 

 النخاع. 2

 للدماغِ وليِاال الجزِء- 2.1

 وضغط قلب،ال نبضات معّدلو تنفّس،وال الجسم، حرارة درجةك: حيويةَال شاراتَاإل ُينظُّم- 2.2
 دّمال

 4 مرحلِةال ِمْن األخيرِ الجزِء في تزولته  وظيف- 2.3

D. الحيواَن تَْجلَب َأْن َيجُِبعطاة الم الكمية). 100 أنظرجدول جرعات التأثير في صفحة (لتأثيرِا جرعة 
 َستَعتمُد الجرعة. اًوسريع طريزيادة الكمية تنجز تاثيراً . التخديرِ  منمراحلِ األربعة خالل بسرعة
 . الصوديومِ) تركيز (قّوِة على

E. ليس هناك دواء للصوديوم: مالحظة. لقتل الرحيمإستعمال الصوديوم ل . 

 باعثال وإلْجراء قإلطْال األعصاب كُّل قدرةُ لتَق. 1

 العقاقيريِ العملِ خالل فعال. 2

 المراحلِ خالل بسرعة الحيوانات كُّل تقريباً يؤثر في، الصحيحة الجرعةتستعمل  عندما. 3
 .للتخديرِ التحضيرية
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 جرعِة،ال و مخطط صوديوَمأنظر وقت سريان ال (الُمخْتَِلفِة الطرِق خالليسري من  َأْن ُيْمِكُن. 4
 )96صفحة 

 عرقفي ال حقن) وريدي(آي في  -4.1

a ( دقائِق 5 في خالل  و،3 المرحلِة  حالةفيلحيوان  يكون اثواني 5 إلى 3 ضمنيعمل 
 .يكون قد مات

b ( ُيستَعمَل َأْن ُيْمِكُن  وهادئِة؛ال قطِطالو شهورِ 3 إلى 2 ِمْنكبرأ للكالبِموصى به 
 .بلطف قيدي َأْن ُيْمِكُن حيوانِكان ال إذا والجراء للهريراِت

c (النفس ضبِط حالة بسبب جراءالو صعار القططو للقطِط عادة بَه موّصى لَيَس 
 ضروريِةال

 عضوفي  لَيَس لكن البطنيِ التجويِففي  قنح) إنترابيريتونيال (بي آي- 4.2

a (يكون قد مات ةِقيدق 30في خالل   و3 المرحلِة في لحيوانِل دقائِق 5 إلى 3 ضمن. 

 

b (السريع باأللم رالشعو فقدان 

c ( ثديياتو ال ،صعار القططو قطط،و ال شهورِ، 3 إلى 2 ِمْن صغرِاأل للكالبِموصى به 
 خرىاأل

d (الحيوانِ إلى مضايقةَ َأو ألَميسبب  ال َأومن األلم  قليالً ُيسّبُب سهل طريق 

e (اسِالحم لتَقليل الحقَن َبْعَد ما ُمظَلَّمِة هادئِة بيئِة في حيوانيجب وضع ال) فعل رّد 
 )مخدرِال

f (في  المخدُر مفعول َيْبدُأعندما  كفاحال إلى َيِميلوَن كما البالغِة، للكالبِ بَه موّصى لَيَس
 .السريان

 ) 101 صفحة جرعةال مخططَأنظر ) (نظري (أو بي- 4.3

a (و  ، الحيوانِيكون قد مات ساعتينفي خالل  و ،3 مرحلِةال في لحيوانل دقيقة 40 خالل
 . في هذه المرحلةتَتفاوتُ قَْدها لكن

b (موصى به للحيوانات البرية و العنيدة 
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c ( المقدم للحيوان الطعام إلى مسحوقَ َأو كبسوالتَ َأو الحيواَنيوضع خرطوم في فم 

 )قلبي (سي آي- 4.4

a (93  'أي إم في أي - المستيقظِة الحيواناِت في مقبوَل لَيَس AVMA '93  

b (الصوديومِإلعطاء  ِةؤلمالم الطرِق أكثر  

c (مشتركة إلى الرئة عرضية حقن 

d ( إذا ما أعطي بعمق للحيوان يكون شيئاً غير إنساني) األلمِ بسبب) 4 أو 3المرحلة 
 الحقنِ ببهالذي يس

e (المالئمة للحقن الطرِق أكثر 

f ( القلَب غرفِةيجب الحقن في) القلَب عضلةَ لَيَس  و،) نبطال 

g (والخامسِ الرابعِ الضلعِ ينب اليسار أو اليمينلجانب ا: حقنِ موقع  

 

II. مخّدرِال وُجرعات حقنِ، و مواضع الالتشريح، ِعلْم 

A. 103 صفحة دمِّ،ال توزيَعأنظر  (دورانال جهاز( 

 دّماً ُيوّزُع -  قلبال. 1

 األنسجِة إلى  المؤكسددمَّال ْحمُلتَ - شرايينال. 2

 لبِالق إلى تعيد الدم المؤكسد – عروقال. 3

 )104أنظر العروق الرائدة صفحة  (بالحقنِ لقتل الرحيمليستخدم العرق - 3.1

a (ماميةاأل رجلال - رأسية) ظهري وضع( 

b( ةخلفيال ساقال) جانبي وضع( 

c (وداجي -) بطني وضع( 

 ِمْن) كيلوجرام 10 /مليلتر 2.24 (باونات 10 /مليلتر 1.0: والقطِط للكالبِ سي آي/ جرعة آي في. 4
 .كن متأكداً من تأثير الجرعِة: ُمالحظة). مليلترِ تركيز / ملليجرام 390 (الجسمِ نِوز
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B. 105صفحة  ،أنظر األحشاء (بريتون( 

 خفيتو الُمخْتَِلفةَ األعضاء ْحميت يتال البطنيِ، التجويِف في النسيجِ ِمْن جداً ةمعتدل طبقة - وصفال. 1
 األعضاء لهذه السائلِ تَْزييت

 للمنطقِة المتوّسِط الثلِث في منتصفال خطّ  والبطني السطح: موقع ُيحّدُد بي آي قَنِالح موقعِ ِمْن- 1.1
 Linea alba خالل إحقْن). عظم العانة تحت بوصتان تقريباً بالغِة، قطِّة على (العانة وعظمالبطن  بين

 ).ة العضالتمجموع بين على هيئة خط مستقيم ليفي نسيج(

 فاديلتا طقامن- 1.2

a (عادة حمَرالأب َيلْفظُ -  كبدال 

b (حمراألب َيلْفظُ - ِكلى 

c (صفراألب َيلْفظُ – مثانة 

d (األخضرب َيلْفظُ - معدة 

e (األخضرب َيلْفظُ - أمعاء 

f (حمراألب َيلْفظُ - طحال 

 للَحقْن جيد وهو- حنطِة لوُن َيلْفظُ سنوري؛ معدي بريتون إلتهاب - . بي. آي. إف- 1.3

 فتحة لَها حقنةُ َأو طليقةُ رةإب - هواء- 1.4

 .يجب التأكد من تأثير الجرعة: ُمالحظة). مليلتر / ملليجرام 390 (بي آي جرعة. 2

 ِمْن) كيلوجرام 10 /مليلتر 6.72 (باونات 10 /مليلتر 3.0: األخرى عانواألو قطط،و ال ب،كالال- 2.1
 الجسمِ وزنِ

 الجسمِ وزنِ ِمْن) كيلوجرام 10 /يلترمل 13.48 (باونات 10 /مليلتر 6.0: نباراأل- 2.2

C. نظرية (أو بي (مادة البنتوباربيتال صوديوم تكون من  تَستعمُل التي جرعةالSodium pentobarbital) ال 
 ). ، و دي سبيشيال، و إيوثاسول Beuthanasia    مثل  معينة  على مركباتصوديوَم الحبوب تَستعمُل

 الحيوانِ فَمِّ إلىبخرطوم  َأو بالغذاِء مزوجم) كيلوجرام 10 /مليلتر 6.72 (باونات 10 /مليلتر 3.0 - سائل. 1

 بالغذاِءمزوج م) 101أنظر مخطط الجرعة النظري صفحة  (مسحوق. 2
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 )قاتلة غير جرعة) (كيلوجرام 10 /مليلتر 0.75 (باونات 10 /مليلتر 0.33 -  القتل الرحيم قَْبَل مخدر. 3

 .  و ان يسكن الحيوان بقوةبسرعةيقتل  َأْن ِكُنُيْم قاتلة غير جرعة مستوي- 3.1

 )القفصِ أسالِك خالل (عدوانيِخرطوم في فم الحيوان ال- 3.2

D. الحملِ ِمْن 8-5 سابيعِاأل في قططو ال كالبال(امل الح الحيوانات( 

 مليلترِ 1.0ب زيادِة جرعة. 1

 .  كاٍف للتوزيع إلى األجنة بسرعةصوديوَم ال يوجد بِحيث جداً بسرعة القلب  َيوقّفُالنه سي آي تَْحقْن ال. 2

 .جنينال إلى مقصود غير بشكل ْحقََنت َأْن ُيْمِكُن و التي كالصوديوم بي آي تَْحقْن ال. 3

 َأو  صوديوَم َيْحقُن 3.1

 القتل الرحيمالحيوانات التي تقتل بطريقة  إلى هجمز قَْبَل إم آي َيْحقُن 3.2

E. إم آي (عضلي يداخل( 

 )صوديوَم لَيستْ (القتل الرحيم قَْبَل لمخّدرطاء اإع ةطريق. 1

 إم آي حقنِألم  لتَخفيض. 2

 )لدقيقتين الحارِ الماِء حّمامِ في حقنةًال مكاَن َسدَّ(جيد  َحّل- 2.1

 اإلمكان بقدر ببطئ َيْحقُن- 2.2

 الَحقْن بعد فوراً العضلةَ ُيدلُّك- 2.3

 ).الورك باعصا تفادى (الخلفيِةإستعمال عضلة الساق . 3

  

III. ،وصفة المخدرات البيطرية األسطورية(و قاتالت األلم، و الكيتاماين  المسكّنات( 

 القتل الرحيمباإلضافة إلى التيالزول لإلستعمال التمهيدي قبل 

 :ان كإذا) لغير البيطريين (البيطريِة الوصفِةبإستعمال  تَْسمُح) األمريكية واألدوية األغذية إدارة (اإلتحادية السياسة

 تصريح طبيب بيطري ِمْن مكتسبة المخّدرات) 1
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 و

 .العامِّ إشراِفه تحت مستعملة المخّدرات) 2

 فقط تُستَعمُل قَْد المخّدراِت هذه. العامّيينِ األشخاصِ ِقبل ِمن المخّدراِت هذه إستعماَل حّدُدت َأو ْمنُعت قد الوالياِت َبْعض
 .قتل الرحيمال) قَْبَل (َأو البعيِد الكيميائيِ لألسرِ

A. توجد صعوبة في إستعمال التقنية المباشرة من الصوديوم الغير عملي عندما المواِد هذه إستعمْل. 

 عنيُد أو وحشُي أو عصبُي الحيوان: األمان. 1

 غزير َأو) األلماني الكلب مثل( أو قصير األرجل مريض  اوَجرَحبه  ،متقدم في السُن الحيوان: تقنياً صعب. 2
 الشعر

B. 91أنظر صفحة  (توصية( 

 حيواناتو ال الكالبِ في  السريعِ للتخديرِ جداً فّعالقابل للحقن ) كيتامين مركب/إيكسيالزين (–قبل المزج . 1
 .طيورالو زواحفو ال بريَّةال

 والخنازيرِ للزواحِف خصوصاً مفيُد هلكن والقطِط، للكالبِ جداً فّعال مخدر قابل للحقن –التيالزول . 2

 .الضخمة او مترف المرح َأو العصبيِة للكالبِموضعي  مسكّن َأوزين القابل للحقن أكيبروما. 3

 المصابِة أو العصبيِة أو الضخمة حركة الكالب  شَّليوو قاتل لاللم  مسكّن، قابل للحقن –إيكسيالزاين . 4

 .الصوديومِ بي آيب قََنتُْح َأْن ُيْمِكُن عندما عموماًاً ضروري لَيْس القطِط على المخّدراِت هذه إستعمال. 5

C. تُتوقَّع أْن ُيْمكن الحيث ان الجرعة  لقتل الرحيمل هوحيدوسائل ك تُستَعمَل أْن أَبداً َيجُِب ال المخّدراِت هذه. 

  

IV. النفس ضبط 

A. أو  بلطف دائماً حيواَنال ُيعالُج - لنفسا ضبِطل  محولة مباشرةأقّلهو  نفسلل ضبِط أفضل: العاّمة القاعدة
 . لتي يسمح بهابالطريقة ا

 

B. أنواع ضبط النفس 

  هديء أو ساعد حيواناً على الهدوء– المعنوي .1

  و يقتل األلم لدى الحيوان يسكن و يشلالقتل الرحيم إستعمال المواد المخدرة قبل –المادة الكيميائية  .2

 و غيرها إلعاقة حركة الحيوان الشبكاِت مثل الُمتَخَّصصِة األجهزِة إستعمال -الطبيعي  .3
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C. و تستعمل لتجنب اصابات العض او الخدش – مانِاأل اتأدو 

 بهذه اإلعاقة حاوُلت ال - ) ختناِقاإل عود صيِد،ال قطب تحكم،ال عصا كلب،ال قطب (المتصلّب رسنال. 1
 األداِة

  بعيدةمسافة ِمْن القتل الرحيم قَْبَليقوم بإعطاء المخدرات  – البعيدة الحقنة. 2

 عضاتَال لَيس لكنو الخدوشَ ُعْمنتَس - " عضِةال قفازات. "3

 ةضرورال عند فقط ستعماللإل - كمامةال. 4

D. بسالمة الحيوانِ حركِة إلعاقة التي تستعمل و هي– نفس ضبِط أدوات 

 العدوانيِة الكالبِ لتقييد جداً فّعالِة أمانِ أداة -  الضاغطبابال. 1

 راكون،ال حيواناتو ،الوحشيةللتعامل مع القطط  جداً فّعال - ميكانيكيِال الضاغطة قفَص. 2
 خرىاأل محصورةال صغيرةال حيواناتوال

 األداِة هذهإستخدام  خالل وَيْحقُن َيْعزُل -  عضال ساتر. 3

 .األخرى الصغيرِة والحيواناِت القطِط لتقييد جداً ةفّعال - اتحيوانال شبكة. 4

  ACESيس آس – فريمان قفصِ شبكة- 4.1

 Campbell مبيلكا – كامبيل مسكِة حقيبة- 4.2

 الرياضيِة السلع بيع محالت في ةمتوفر - صيدال شبكة -4.3

 ACESيس آس - ويلبورن قطِّةال قناع 4.4

 يبيطرال  عليها منيحصل –) للحقنة الرابعة بسالمة قطّةَال تُعيقُ(أكياس القطط أو حقائب القطط . 5

 .يبيطر عليها من اليحصل -) أيضاًالثعبان و ملقط  (حيوانِال َأو قطِّةال ملقط. 6

  

V. الموتالتكآد من  

 ).البطيني التوقف ذلك بضمن (القلبيِة الحركِة ْنِع كامَلال توقفَال" الموتُ "َيْعني
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 !، حيث أنه ليست هناك طريقة كافية أخرىيجابيالموت اإل لتَحقيق  الالحقةطرقَ ثالثةال أحد إستعمْل

A.  القلبيالموت 

حيث يمكن إدخال إبرة إلى اليسار أو  –" الِمْرفَِق نقطة "َأوع الرابع و الخامس األضال بين - القلَب مكان حّدْد. 1
 .  اليمين

 )العضلةَ َأو الدمَّ غرفة (القلبِ إلى) يربط بالحقنة (برةاإل ُملحق. 2

 الصحيحِ الموقعِ  انهقحقتَللقم بلفظ الدم . 3

  بضعف ي اذا كان ينبضدق حتَي القلبِ كان إذا  َستَرتجفُ الحقنةالحقنِة، إترْك. 4

 إستمر بالحقن حتى تتاكد من التوقف التام للقلب. 5

 القتل الرحيمعملية  ةشاهِدم لمالِكاً لمناسَب لَيَس. 6

B. الموِتلتحقق  موثوق تخمين - القرنيِ العينِ فعل ورّد القلب نبض 

 لم ييكن هناك تنفس إذا تنفّس،ال عن إبحثْ. 1

 َستَْبدو العين مقلة حالُي، فعل ردَّلم يوجد  إذا -) العين لمقلِة بالزجاج شبهاً األكثر حالسط(قم بمس القرنية قليالً . 2
 َيْرمشَ لَْن والجفَن مطّاطية

 القلب ونبضِ للتنفسِ بعنايةإستمع و الصدرِ جانب اليمين أو اليسار على سماعةال ضع. 3

 دقائِق ْضعبِ خاللاً ميت َسَيكُونأصوات تنفس و قلبِنبض  بدون حيوانال. 4

 القتل الرحيم الحيوان أن يشاهد لمالِك ال يوجد مانع. 5

C. الموت الصعب "وسائل -  الصرامة" 

 )للقلب تاّم توقّف (الموِت ِمْن ساعات 3- 2 خالل َيْحدثُ. 1

 التدريجيِ العضلِة تَشَنُّج إلى وُيؤّدي الموتَ عمليِة ِمْن كجزء الجسمِ َيتغّيُر المواد الكيماوية بسبب. 2

 تفسخِال بسبب الجسَم َينخفُض الصرامِة، بعد. 3

 القتل الرحيمهذا النع من  ةشاهِدالحيوان م لمالِك اًمناسَب لَيَس. 4

D. قم باتباع الخطوات التالية إذا أحسست بأن شيئاً ما غير صحيح– توقيتال : 
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 دقائِق خمس خالل) قلبلل تاّم توقّفب (يموت: IV آي في. 1

 دقيقة ثالثون خالل) قلبلل تاّم قّفتوب(يموت : IP بي آي. 2

 .األصليةَ الجرعةَ األقل على َيْحقُن ،يِأعل  المذكورةاألوقات بعد) طبيعيِ إيقاعب (نبُضي زاَل ما القلبِ كان إذا. 3

 .إضافي صوديوم أّي َيْحقُن ال ،يرتجف القلبِكان  إذا. 4

E. نهائي هث أو لهثال فعل رّد 

 نفسكان يت أنَّ لو كما لظُُهورا لحيواَنل سّبُبُي الذي الحاجزِ الحجاب تشنّج. 1

 زائدِةbarbiturate  بربتيوريت حامضِ جرعة ِمْن جانبي أثر. 2

 )في القلب تاّم توقّف (الموِت بعد َأو ذلك قبل َيْحدثُ. 3

F. جثِةال رمي 

 صوديومِال ِمْن تقريباً دقيقةَ آثاَر ُيزيُل - حرقال. 1

 صوديومِال ِمْن تقريباً ةَدقيق آثاَر ُيزيُل - ذابةاإل. 2

 شهور ِعّدةل لزّبالينل) ميتةحتى لو كانت  (ةُّممسم  جثةال – دفنال. 3

  

VI. القتل الرحيم شاهِد و – مالكال 

 

A. الفوائد 

 .راحة أكثُريكون  األحيان أغلب في ، لذلكوكنتيجة المالِك، َمع  يكوناألليف الحيوان. 1

 لملجِأل دائم مؤيد األحيان أغلب في وَسُيصبُح األلمِ، ِمْنوتحرر بكرامِة، َيُموتُ األليِف الحيوان بأّن ُيطَمأُن المالك. 2
 الحيوانيِ

 . مستقبليةمعاناةاي  لَمنْع المهاراتَ َيستعمُل) ET  تي إي (القتل الرحيم ةتقني. 3

B. األضرار 

  نوع من الضغط النفسي تسبب اية االخطاء من الممكن ان.1
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 مريحِة يجب أن تكون  القتل الرحيم ومنطقة ،و تنظيف هدوء َيتطلُّب. 2

 يجب أن تكون منظمة القتل الرحيم منطقة- 2.1

 بيطريِة ختبارإيجب ان يكون في منطقة تظهر كانها منطقة  القتل الرحيم شاهِدالذي ي مالُكال -2.2   

a (فورميكا نوع من ُمضادة ِقَمم 

b (للصدِأ ةمقاوم يةحديد منضدة 

c (تكون علي مرآي البصرجهزةجميع األو المغطس  

 جلوسال رفةغ مثل ظاهرة طقِةيجب أن يكون في من القتل الرحيم شاهِدالذي ي مالُكال- 2.3   

a (كراسي َأو أريكة 

b (َرضيةًاأل فَرش) األرضيِة على بطانية على َمْوُضوُعيكون  حيوانال( 

c (اجهزة يري ال 

C. اتاإلجراء 

 األليِف الحيوان حول َستَْحدثُ الذي للُمنَاقَشَة خاّصة منطقة في بالمالِك إجتمْع. 1

 قابل للحقن معقّم َأو ملحيمع إستعمال ماء  – الحقنِ قبل العرِق في قسطرة َيِضُع ،دعت الضرورة إذا. 2

 . حيوانال يربطالمالك ال تجعل . 3

 القلبِ جراِءإ في برِة اإلِمْن بدالً" لموِتل "كمؤشرات قرنيِال فعلال وردِّ سماعة إستعمالِ. 4

 حيواناتهمبحيث يتمكنون من توديع  دقائِق 10 إلى 5مدة ل) رغبوا في ذلك إذا (األليفِة همحيوانات مع مالكونال إترْك. 5
 األليفِة

 . لمالِك الجثة لإْعطاء قبل) المالَك حضورِ خارج (للقلب تامَّتحقق من التوقف ال. 6

 .القتل الرحيم مختصينيطيع  ْنَأ َيجُِب القتل الرحيمالذي يشاهد  مالكال. 7

  

VII. الوقاية 

 .لقتل الرحيمل إستعملتْالتي  المخّدرات لكُّل) MSDS  إس دي إس إم (األمانِ بيانات ورِق ُمَراَجَعةتأكد من 
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A. حِوجرال تجنب 
  الحيوان جرح يعني أنك من المحتمل ان ت اذ كنت بمزاج سيء – السلوك .1
 تي ولو كانت متسخةح مريحة،يجب أن تكون المالبس  – اللباس .2

   بمكانكتعلم احدهم أن علي االقلوا مع زميل يجب أن تعمل دائماً –فريق العمل  .3
 

B. صوديومِال ِمْن مليلترِ 0.5 ِمْن أقل -  العرضية الحقن 

 األوليِة اإلسعافات قبل هذاقم ب – فوراً ما اًشخص أخبْر. 1

 العذبِ الماء ِمْن كثيرب نظف الجرح. 2

C. صوديومِال ِمْن مليلتر 0.5 ِمْن كثرأ -  العرضية الحقن 

 األوليِة اإلسعافات قبل هذابقم  – فوراً ما شخص أخبْر. 1

 العذبِ الماء ِمْن بالكثير نظف الجرح. 2

 ةطبِيال عنايِةال مسئول إلىذهب ا – طبيةَ رعايةإبحث عن . 3

 )MSDS  إس دي إس إم( بالوقايةالخاصة  بياناتال ورِقمن  نسخةخذ . 4

D. البيطريِة صفاِتاومبال األدويةمن  كمية أّيب -  العرضية الحقن 

 األوليِة اإلسعافات قبل هذاقم ب – فوراً ما شخص أخبْر. 1

 العذبِ الماء ِمْن بالكثير نظف الجرح. 2

 ةطبِيال عنايِةال مسئول إلىاذهب  – طبيةَ رعايةإبحث عن . 3

 )MSDS  إس دي إس إم( الوقاية بيانات ورِقخذ نسخة من . 4

E. ،ًَأْن ُيْمِكُن صغيرة كمية حتى. قططَالو كالَبأكثر من ال المخّدراِت إلى حّساسية أكثرالبشر يكونون  ُعموما 
 .المشاكَل تُسّبَب

 العذبِ بالماء الجلَد َيغْسُل -  الجلِد في. 1

 عذبال البارِد الماِء َأو نوالعي غسلِبتدفق محلول  – العيونِ في. 2

 ابتالعهيجب  ال - الفَمِّ في. 3
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F. القتل الرحيم في ةالمستعمل للمخّدراِت اإلنساني اإلستخدام سوء 

 البشرِ ِقبل ِمن تُنتَهَك َأْن ُيْمِكُن المخّدراِت كُّل. 1

 البشرِ على جانبيةال ثاراآل. 2

 أكيبرومازين- 2.1

a ( دّم ضغطَيخفض 

b (صدمةَ ُيسّبَب َأْن ُيْمِكُن 

c (التشنّجاتَ  عنهاتَجني َأْن ُيْمِكُن عاليةال ُجَرعال 

 إيكسيالزين- 2.2

a (يخفض ضغط الدم 

b (صدمةً ُيسّبُب 

c (التنفسيخفض  

 كيتامين -2.3

a (بي  سي بي "لمخّدرِ مشابه وتشنّجاتَ؛ هلوسةَ ُيسّبَب َأْن ُيْمِكُنPCP  

 بينتوباربيتال صوديومال- 2.4

a (اإلكتئاب، و الصدمات، و ضيق التنفس ُيسّبُب 

b ( جسَمال حرارةيخفض درجة 

 .خمول حالةَيسبب  القتل الرحيمفي  مخّدراِتال هذه إستخدام سوَء - ) بعيدال مدىعلى ال (الُمزمن. 3

  

VIII. عليهِا المسيطر ةالمخّدرِلمواد ا بسجالت حتفاظاإل 

 

A. عليهِا المسيطرة ةالمخّدرِ مواِد لليلي و اآلمنسجال الحتفاظل توصيات 

 .صرامةُ أكثر تعليماتُ لَهايكون  ُربَّمامواضيع ال َبْعض: ُمالحظة         
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 .عليِه المسيطر المخّدرِ مادِة إستعمالِخاص ب )سجّل (دائم مكتوب سجلقم بحفظ . 1

رضية من النوع الذي يثبت على االفي خزانة  َأوأرضية سليمة  في عليهِا المسيطرة المخّدرِ مواد كُّل أبِق. 2
 . و التي ال يمكن الوصول إليها بسهولة،)كيلوجرام 335 (دباونَ 750 قلاأل على زُنخزانة تَ في َأو ،أو الحائط

 .الخزانة في المنفصلِة الملِف حافظاِت في المكتوبة السجالت بكُّل إحتفظْ. 3

 . لديِكالمتوفّرة السيطرِة تحت الواقعة ةالمخّدرِ موادال كُّلل نيإسبوع  كُّلجردقم بعمل . 4

 .فوالذيِ قفلِب صندوق في اإلستعمالِ قيد السيطرِة تحت الواقعة رِالمخّد مواِد حاوياتَ أبِق. 5

B. الوالياِت َبْعض: ُمالحظةفي اإلتحاد الفيديرالي في الوالية،  عليهِا المسيطر ِةالمخّدر مادةنموذج ورقة عمل ال 
 ).اإلتحاديِة التعليماِت رمز( CFR  آر إف سي ِمْن صرامةُ أكثر تعليماتُ لَها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 موقعك إتحادي الصنف
  مغلق بشكل آمن، خزانة مبنية جيداً األمن

جرد مكتوب بكل المواد المخدرة  السجل
  تحت السيطرةالتيالتي تستعمل و

 

   سنتينكل إعادة التسجيل

)كل سنتين(دوري  فترة الجرد   

  غير محظور النقل بالمركبة

وثقبيطري م الشخص المسؤول   
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C. سيطرِة بدون ِهمخّدر مواد (البيطريِة الوصفِةذات  ِةيسطوراأل مخّدراِتاآلمن للو سيِالقيا لإلْبقاء توصيات.( 

 المسيطر ِةالمخّدر مواِدالتي تمت بها السيطرة على  الطّريقة نفسسيطر على المواد المخدرة الغير مسيطر عليها بو أبِق
 .عليها

  

IX. القتل الرحيم منطقة 

A. األثاث 

 المياه وإمداد المغطس. 1

 )حائِطفي ال وحدة َأو (المغطس على عينال لِيغسل محطةَقم بتركيب  -1.1

 . لوضع الحيوانات التي سيتم حقنها منضدة. 2

 ذات إرتفاعات متغيرة منضدةيفضل أن تكون  -2.1

 ظالمو ال هدوءال لتَزويد) IP بي آي (ُحِقنتْالتي  لحيواناِتت لناقال / األقفاصِ لتَغْطية مناشف َأو بطانيات. 3
 .كثيراًالعصبية  فعالاأل ردوَد ُيخفُّض هذاو ،تخديرِلل َيذْهُب بينما للحيوانِ مناآل مكانالو

 . ُحقَنو ال ،اليومي إلستعمالِل مخّدرِال لتجهيزِ قفلِم صندوق. 4

 والمعّداِت األجهزة نيخَْزتل الرفوف. 5

 انياِتبالبطتغطيتهم  َأو ،وعيال الفاقدة للحيواناِت مجاورة منطقة تخصيص.6

 . الالمع ِظّلال ِمْن خالية إضاءة َأو ،ةالجراحغرف  ضوء. 7

 عنيدِةال كالبِال إلعاقة القتل الرحيم منطقِة في ُيركُّب -  ضاغط باب. 8

 الحيواناِت لَوْزن يزانِم. 9

B. والسلوك البيئة 

 . هادئة، و مريحة، و مضاءة جيداً، و مدفأة، و مهواة جيداً .1

 . ئة هادألوانِوائط بالح َصبغ .2

 .اً في الهواء الطلقصور طبيعية على الحوائط تصور منظروضع  .3
 .  بالداخل ةر اي خطوال يوجدتركيب ثقب آمن في الباب ليضمن لألشخاص الذين يريدون الدخول أنه  .4
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 .الموسيقى الهادئة لتهدئة األعصاب .5
 .ةحيال اتحيواناليجب إزالتها قبل جلب  الميتةالحيوانات  .6
 .البول قبل جلب الحيوان القادميجب تطهير الغائط و  .7
 .يجب تنظيف المنضدة و تطهيرها بعد كل إستعمال .8
 .القتل الرحيميجب إبقاء الموظفين غير الضروريين خارج منطقة  .9
 .يجب عدم السماح بالمقاطعات .10

 

X.  القتل الرحيممعدات 

A. خدرةو مع الحيوانات المجروحة أو الما مع الحيوان الخائف و العنيد ستعماللإل -  كمامات. 

 المعدنية الشبكة. 1

 طري حبل َأو رسن. 2

 خشن َأو طري - نايلون. 3

 الشاش. 4

B. هادئةماكينة جيدة  َمع ممتاز صنف إستعمال - مقّصات 

 5 - أوستر أي مقصِ صنِف نموذج. 1

  )5-  أي أنصال تَستعمُل( آنديز صنِف نموذج. 2

 ) 5- أي أنصال َيستعمُل ( الوبصنف السلكي. 3

  40رقم يحا جرنصل. 4

  و األنصالمقّصاتيجب تنظيف و تزييت ال. 5

  أكثروق ظاهرةحلق الساق لجعل العر. 6

C. رؤية العرق سّهُلت -المرقأة 

 إبهام َأو أصابع. 1

 )معدني ثبتوم مطاطي نصل(المطاطية  المرقأة. 2

 الجراحي والمشبك األنابيب. 3
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 ماء َأو كحول. 4

D. نه بعد اإلستعمالو تخلص م ممتازِ؛ ُمنتَجإستعمل – ُحقَن. 
 )قياسي محور (1 مليلتر  .1
 )قياسيم محور َأو Leurنوع  قفل ( ملليلتر3 .2
 )قياسيم محور َأو Leur  نوعقفل (ليلترِ م6 .3
 ) الي في قَفْلم غير محور ،ال متراكز (ليلتر مل12 .4
 ) الي في قَفْلم غير محور ،ال متراكز (ليلتر م20 .5
 إستعمال كُّل بعد ياًخارج شطفْأ .6

 

E. إستعمل منتج ممتاز، يستعمل مرة واحدة فقط – براإل 

 بوصة 5/8 مقياس، - 25 . 1

 جداً ةصغير االحجام الو حديثي الوالدةل بي آي- 1.1

 صغيرة وقطط جراءلآي في – 1.2

 بوصة¾  , 22 مقياس. 2

 جراءالو قطط،ال و هريراتللبي   آي- 2.1

 صغيرة وقطط جراء آي في ل- 2.2

 جأو مزي إم، آي مسكّن- 2.3

 1 بوصة مقياس، - 20 . 3

 وكبيرة متوّسطة كالبآي في ل -3.1

 إلحاللبا بي آي- 3.2

 1 بوصة مقياس، - 18 . 4

 قلبي- 4.1

 ماشية- 4.2

 طول أّي ،16 مقياس َأو - 14 .5
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 القنينِة ِمْن بينتوباربيتال صوديومالسحبِ  - سحبِ إبرة- 5.1

 سي آلي بوصاِت 3 بحدود ،18 مقياسِ .6

 )بيولوجيةال نفاياتال رمي ومتطلباِت لقوانينِ مدرك كن (اربسش حاوية. 7

F. موصى بنوع معين من الحقن الربيعية – حقنِةال قطب 

 مانِاأل عود. 1

G. آخر 

 البؤبؤيِ الفعل ردِّ لتَدقيق الكاشف  القلممصباح. 1

 القلب نبضِ لتَدقيق السماعة. 2

 

  

XI. و اإليضاحاتو الجداول القتل الرحيم مخطّطات  

 القتل الرحيم قَْبَل تمخّدرا

 )أكيبرومازين و بروميك(أكيبرومازين، 

 َأو )إم آي(، للُمَعالََجة التََحّمَل وتَزِيُد يقظةًال تُخفُّض خيولو ال قططو ال للكالبِ مليلترِ مسكّن / ملليجرام 10 : الوصف
 نظري بشكل ،)ببطئ َيْحقنانِ ()كيو إس(

 دقائق 20-10: البداية

 ساعات 8-4: المّدة

 كيلوجرام 10 لكّل مليلتر 2.2- 1.1 -  قططال: الجرعة

 كيلوجرام 10 لكّل مليلتر 1.1- 0.55 - كالب          ال

 كيلوجرام 100 لكّل مليلتر 0.9-0.45 - خيول          ال

 قليالً الغزيرِة َأو العصبيِة الكالبِ علىلإلستعمال : اإلشارات

 خطرةال كالبو ال يمرض ريخِابت كالبال: توصيات بعدم اإلستخدام
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 عرضياً َمْحقُونِة كانت إذا طبيةُ رعاية تُريُد: ةاإلنساني ةطراخمال

 الغرفِة حرارة درجِة في أنظر العالمة، تحفظ: الصالحية 

 .  و يتسبب في حجز الحيوانات العنيفة التي تقوم بالعضدّم؛ال ضغطُ يخفض : المضاّدة التأثيرات

 فورَي حجَزا جحتاَْستَ الشريانية حقنسيقوم الحيوان برد فعل مزعج، ال)  جيمينيرومبون، و أناسيد، و(إيكسالزين 
 .األمُد قصير المسكّن التأثيرف.وَعنيفَ

 و مرخي ، مع مسكن قابل للحقن)حصانلل (مليلتر / ملليجرام 100و) طقطّالو كالبلل (مليلتر / ملليجرام 20: الوصف
   .يِّلو األ خيولو ال قططعضلي للكالب و ال

 كيو إس إم، آي: اإلدارة

 دقائق 15-10: البداية

 )دقائق 30-15 باأللم الشعور فقدان (ساعات 2-1: المّدة

 كيلوجرام 10 لكّل مليلتر 1.1 - مليلتر / ملليجرام 20: الجرعة

 كيلوجرام 10 لكّل مليلتر 2.2 - مليلتر / ملليجرام 100          

 الخائفِة أو العصبيِة أو بِةالمصا الكالبِ على ستعماللإل: اإلشارات

 الخطرِة الكالبِ على تُستعمْل ال: توصيات بعدم اإلستخدام

  عرضياً َمْحقُونِة  كانتإذا طبيةُ رعاية تُريُد: ةاإلنساني ةطراخمال

 الغرفِة حرارة درجِة في تحفظ عالمةً؛ تَرى: الصالحية

 )مقيئ (ادةع الحيواُن َيتقّيُأ دّم؛ال ضغطُيخفض : المضاّدة التأثيرات

 يوبين، و دوكسابرام، و توالزولين: الدواء

 

 البعيِد الكيميائيِ لألسرِ ُيستَعمَل َأْن أيضاً ُيْمِكُن )ةُمركّبنسبة  5:1) () (كيتامين/إكسيالزين( المزج قَْبَل

) مليلتر/  ملليجرام 100) إكسيالزين مع بالتمازج إستعمَل فصامي مخدر) مليلتر / ملليجرام 100  كيتامين:الوصف
 القتل الرحيم قَْبَل قابل للحقن كمخدر
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 كيو إس إم، آي: اإلدارة

 تخديرال / للشلِّ دقائق 10-5: البداية

 دقائق 60-30: المّدة

 كيلوجرام 10 لكّل مليلتر 1.34: الجرعة

 قرودالو بريَّةوانات الحيال الخائفة، أو العصبية أو الخطرة والقطط الكالب: اإلشارات

 للغذاِء إستعملتْالتي  الحيوانات:  اإلستخدامتوصيات بعدم

 عرضياً َمْحقُونِة كانت إذا طبيةُ رعاية تُريُد: ةاإلنساني ةطراخمال

 الغرفِة حرارة درجِة في شهورِ 6: المزيج بعد الصالحية

  المعتدل التَقَيُّأ َأو  العرضيةالتشنّجات: المضاّدة التأثيرات

 

. القتل الرحيم قَْبَل لتخديرِل ُيستَعمالَ َأْن ُيْمِكُن، )شركة أفيكو المشتركةو  رت دودجوف تمختبرا(التيالزول و التيليتاماين
 الةُزاُ عملياتفي  البيطريين بعضِ قبل من  كعقاروايضا يستعمل ،البعيِد الكيميائيِ لألسرِ عموماً المستعملِ أكثر
، و يكون معقّم ماءو ا المحقون َأو بالملحِ ُيشكُّل ؛ المعقّمِة مسحوِقال قواريرِ  من مليلترِ 5.0  احجامفي تَجيُء. مبايضال

 .لخنازيرِفعاالً جداً مع ا

 مليلتَر 5.0 أضفْ. والقطِط للكالبِ مخدرِ قابل للحقن عقار ,مخّدر غير حامض غير مليلتر / ملليجرام 100: الوصف
 .قارورة كُّل إلى معقّمو ماء  من العقار،

  إم آي: اإلدارة

 دقائق 12-5 :البداية

 دقائق 25-20: المّدة

 كيلوجرام 10 لكّل مليلتراً 1.34 َيوصي) عالمة (كيلوجرام 10 لكّل مليلتر 1- 0.67: قططال / كالبال: الجرعة

 الخائفِة أو العصبيِة أو الخطرِة الكالبِ على ستعماللإل: اإلشارات

 لقتل الرحيمال ال يوجد: توصيات بعدم اإلستخدام

 عرضياً َمْحقُونِة  كانتإذا طبيةُ رعاية تُريُد: ةنياإلنسا ةطراخمال
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 الغرفِة حرارة درجِة في شهورِ 6: عادِةاإل بعد الصالحية 

  .الدم ضغط  حاد فيوإنخفاض تشنّجاتو ال التنفسي ضيقال: المضاّدة التأثيرات

  

 القابل للحقن بربتيوريت حامضِب القتل الرحيم

 

 )Sodium pentobarbital 6 (مليلتر/  ملليجرام 390 الثّاني القاتل® الحل اإلضافي جدول

 بينيزيل كحولالو ،، و الديهيدريكاألثيلِ ِمْن مستقّر ولَحلّم في  الصوديوم

  مليلترِ 250  بالستيكيةقارورة

  المنخفضة اللزوجة

 8005214686: تلبفون- Vortech Pharmaceuticals Ltdشركة فورتك فارماسوتيكلس المحدودة 

  .يةاألمريك المتحدة الواليات 48121 آي إم ديربورن، ،تشاس  طريق6851 :  العنوان

  

 مزيَجال قَْبَل جرعِةال جدول

 )مليلتر/ ملليجرام  100 إكسيالزين 1 جزء): مليلتر/ ملليجرام  100 ( كيتامين أجزاِء 5
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 .)99أنظر صفحة   (القتل الرحيم قَْبَل خرىاأل حيواناتالو قطط،و ال الكالبِ، لتخديرِ الجدول هذا: ُمالحظة

 

 

 (كيلوجرام 10/ملليلتر 1.34) قبل المزيج  وزن الحيوان
5 0.67 
10 1.34 
15 2.02 
20 2.69 
25 3.36 
30 4.03 
35 4.70 
40 5.37 
45 6.04 
50 6.71 
55 7.39 
60 8.06 
65 8.73 
70 9.41 
75 10.08 
80 10.75 
85 11.42 
90 12.10 
95 12.79 
100 13.44 
105 14.11 
110 14.78 
115 15.46 
120 16.13 
125 16.80 
130 17.47 
135 18.14 
140 18.82 
145 19.49 
150 20.16 
155 20.83 
160 21.50 
165 22.18 
170 22.85 
175 23.52 
180 24.19 
185 24.86 
190 25.54 
195 26.20 
200 26.88 
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  دول الجرعةج/اوقات الصوديوم بنتوباربيتال

  طرق ادارية عدة لالستعمال ب

طريق 
 االستعمال

المرحلة الثالثة الجرعة
 

عدد دقائق توقف 
 القلب  الطلب

IV   .5–3 ثوان  كجم 10/ مجم 2.24 5   شهور و 3-2الكالب اكبر من سن 
صعار القطط و  الهادئةالقطط  

IP   كجم 10/ مجم 6.72  .5–3 دقائق 30   شهور و 3-2الكالب اصغر من 
 و صعار القططلقطط الهادئة و ا

 ثديات اخري

 الفم  كجم 10/ مجم 6.72
 كجم 10/حبات 3.96

 40–5 دقائق 30‐120  الكالب و القطط و الحيوانات البرية 
 الشرسة

IC   كجم 10/ مجم 2.24  3–2 ثوان 1‐3  يدبر للحيوانات الفاقدة الوعي 
 والمخدرة تماما

IH   كجم 10/ مجم 4.48   ثوان   5  5  لقطط فقط مع صوديوم يستعمل ل
وكيينبنتوباربيتال و الليد  

 مم بنتوباربيتال الصوديوم/مجم/390 حبات 6
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 عليِه المسيطر المادِة مخّدرِ جرِد سجل

 المخّدرِ لجرِد َيبقي السجلِ مثال

  تاريخ اإلستالم  تاريخ اإلفراج  مكان الشراء  حصةالرقم   تاريخ اإلنتهاء  )ملل(المعادل  التوقيع
  

شركة أي بي  4455-1 8-06 250
 03‐10‐11  سي 

  
شركة أي بي  4455-2 8-06 500

 سي 
 11-10-03 

  
شركة أي بي  4455-3 8-06 750

 سي 
 11-10-03 

  
شركة أي بي  4455-4 8-06 1,000

 سي 
 11-10-03 

  
1,250 8-06 4455-5 

شركة أي بي 
 سي 

 11-10-03 

  1,000 8-06 4455-1  11‐10‐03  
  750 8-06 4455-2  12‐05‐03  
  500 8-06 4455-3  12‐05‐03  
  250 8-06 4455-4  1‐01‐04  
  

500 10-07 3344-6 
شركة أي بي 

 سي 
 1-05-04 

  
750 10-07 3344-7 

شركة أي بي 
 سي 

 1-05-04 

  
1,000 10-07 3344-8 

شركة أي بي 
 سي 

 1-05-04 

  
1,250 10-07 3344-9 

شركة أي بي 
 سي 

 1-05-04 

  
1,500 10-07 3344-10 

شركة أي بي 
 سي 

1-06-04 1-05-04 

  1,250 8-06 4455-5  1‐12‐04  
  1,000 10-07 3344-6    
زجاجات 4 1,000   انفنت شركة     1-12-04 1-12-04 
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 عليِه المسيطر المادِة إستعمالِ سجّل

 عليهِا المسيطرة المواِد إلستعمالِ سجّل مثال

 :المخّدر

 06-8: نتهاِءاإل ريخات 2004, 1 الثّاني كانون/يناير: َمستالاإل ريخات 4- 4455 رقم حصة

 

رقم تسجيل  التاريخ
 الحيوان

 النوع
الوزن 
بالكيلو 
 جرام

الكمية  الفاقد
المستخدمة

المعدل 
 بالملل

 التوقيع

1‐1‐04   كلب  دي - 6425 45 0 10 240  

1‐1‐04    سي - 2321
 قطة

4.5 0 3 237  

1‐1‐04   كلب  دي - 6499 32 6 13 224  

1‐1‐04   كلب  دي - 6420 11 0 3 221  

1‐1‐04    إكس - 1012
 أرنب

3.6 0 6 215  

1‐1‐04    سي – 2330
 قطة

1 0 1 214  

1‐2‐04    سي - 2331
  هررة5

4.5 0 5 209  

1‐2‐04    دي - 6424
  جراء8

31 0 21 188  

1‐2‐04   كلب  دي - 6392 49 0 15 173  

1‐6‐04    سي - 2360
 قطة

5.4 0 5 3+   
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  مزيَجال قَْبَل جرعِةال

  إكسيالزين قبل جرعة / كيتامين

  الغرض

هما بطريقة سليمة، يكونا تركيبة تستخدم كجرعات ما قبل القتل الرحيم للكالب و مزجالكيتامين مع اإلكسيالزين عند 
  .ما وبسرعة فائقةيحقن الحيوان بها تجعل الحيوان فاقد للحس تماالقطط و غيرها من الحيوانات، فحين 

  :تحذير

يمنع القانون الفيدرالي للواليات المتحدة احقية استخدام او االشراف علي هذه العقارات اال بواسطة البيطريين الحاملين 
  .لرخصة االستخدام فقط، و انها ممنوعة في بعض االماكن علي اي شخص عادي

  تعليمات المزج

مجم من 2 هي ان تمزج ، و اسهل طريقة للمزج)مجم100(الزين مع جزء إكسي) مجم100( اجزاء كيتامين 5ضع 
   .مزيَجمجم من ال12مجم من الكيتامين، و بذلك اصبح لديك جرعة 10اإلكسيالزين علي زجاجة 

 مثل درجة  شهور اذا تم الحفاظ عليه في درجة حرارة6صالحية المزيج حوالي . اكتب تاريخ الصالحية علي الزجاجة
  . الغرفةحرارة

  ير مبدأيتحذ

  من االعراض الجانبية القيء و االعياء

  .ليس لالستعمال الدمي، واذا تم حقن اي شخص به، يجب عرضه علي الطبيب المختص

  االمن

   . المزيج في صندق او خزانة معدنية اثناء عدم استخدامهيحفظ
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 ةرالجرعات المؤثجدول 

 صوديوم / ملليجرام 390 َأو Sodium pentobarbital( جرعةفإن  فاعليِة األكثر الصوديومِ لِحساب: ُمالحظة
 ِمْن) أو بي / بي آي (كيلوجرام 10 لكّل مليلتر 6.72 َأو) سي آي (كيلوجرام 10 لكّل مليلتراً 2.24 َيستعمُل ،)مليلترِ
 األربعة خالل طريو عِوسري سلميِ إنتقالِ إلنْجاز) أدناه ُوِصفتْ كما (المعّينِة للظروِف صاعداً ُيعّدُل ثّم، الجسمِ وزنِ

  .لتخديرِل مراحلِ

التعديل/الجرعة الوصف  
 اإلدارة الوريدية

 كيلوجرام 10/ملليلتر 2.24 صحيح، هادئ (1
 2.24 + كيلوجرام 10/ملليلتر 2.24 حامل (2

 ملليلتر
 2.24 + كيلوجرام 10/ملليلتر 2.24 كثير العضالت بالنسبة لوزن الجسم (3

 ملليلتر
ي تناوله في الساعتين الماضيتينالطعام الذ (4  2.24 + كيلوجرام 10/ملليلتر 2.24 

 ملليلتر
  1.5 كيلوجرام 10/ملليلتر 2.24 كبير، مجروح، مريض، مصدوم، مشاكل أخرى(5

 2.24 + كيلوجرام 10/ملليلتر 2.24 مضطرب، أو خائف(6
 ملليلتر

  2 كيلوجرام 10/ملليلتر 2.24 المالك، و الشاهد (7

رة الوريديةاإلدا  

 كيلوجرام 10/ملليلتر 6.72 صحيح ، و هادئ (8
  2 كيلوجرام 10/ملليلتر 6.72 أرنب (9

 2.24 + كيلوجرام 10/ملليلتر 6.72 حامل (10

 ملليلتر
 2.24 + كيلوجرام 10/ملليلتر 6.72 تناول الطعام في الساعتين األخيرتين (11

 ملليلتر
  2 مكيلوجرا 10/ملليلتر 6.72 زاحف (12

  1.5 كيلوجرام 10/ملليلتر 6.72 كبير، مجروح، مريض، مصدوم، مشاكل أخرى (13

 2.24 + كيلوجرام 10/ملليلتر 6.72 مضطرب، أو خائف (14
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 ملليلتر
  2 كيلوجرام 10/ملليلتر 6.72 المالك، و الشاهد (15

 اإلدارة الفمية
 

 كيلوجرام 10/ملليلتر 6.72 سائل (16
 كيلوجرام 10/حبوب 39.6 مسحوق (17
  

  

  

  جدول الجرعات الفمية

 الكمية كمية المسحوق سائل النوع الوزن

أون
 ص

كيلوج
 رام

ملليجرا أكواب ملليلتر مثال
 م

 5 جرام
 .أكواب

مالعق 
 شاي

 مالعق مائدة

 6)  صعار القطط 0.68 1.5

 (أسابيع
1.0 6 390 0.39 1 1/10   

 8)  صعار القطط 0.9 2

 (أسابيع
1.0 6 390 0.39 1 1/10   

  صعار القطط 1.4 3

 (أسبوعا12ً)
1.0 6 390 0.39 1 1/10   

1/4 4 1.17 1,170 18 3.0 القطة 3.6 8   

1/4 4 1.17 1,170 18 3.0 (أسابيع 8) الجرو 4.5 10   

1/2 5 1.76 1,755 27 4.5 كالب الدليل 6.8 15   

1/2 7 2.34 2,340 36 6.0 ثعلب الدليل 9.1 20   

لب الصيدك 11.4 25  7.5 45 2,925 2.93 9 3/4  1/4  

3/4 11 3.51 3,510 54 9.0 كلب الكوكر 13.6 30  1/4  

1/3 1 14 4.68 4,680 72 12.0 كلب السبرينجر 18.2 40  

-1 18 5.85 5,850 90 15.0 الكلب اإليرلندي 22.7 50 1/2  1/2  
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-1 22 7.02 7,020 108 18.0 البرادور 27.3 60 1/2  1/2  

ريداليأي 31.8 70  21.0 126 8,190 8.19 25 2 3/4  

مانيالراعي االل 36.4 80  24.0 144 9,360 9.36 29 2 3/4  

10,53 162 27.0 روتفويلر 40.9 90

0 
10.53 32  2- 1/2  3/4  

11,70 180 30.0 جريت داين 45.4 100

0 
11.70 36 2- 3/4  1 

17,55 270 45.0 ماستيف 68.2 150

0 
17.55 54 3- 1/2  1- 1/2  

)كبير(سانت برنار 90.9 200  60.0 360 23,40

0 
23.40 72 5 2 

  

 .باوَن 2.2 َيساوي) كيلوجرام (1 كيلوغرام: الوزن

 .مليلترِ لكّل حبوبِ 6 َأو مليلترِ 390 في َمْحُسوبةُ السائلة الجرعة: الَحّل

 .وغرامات ملليغرامات، الحبوَب،  كميةُالمسحوِق  تظهر:المسحوق

 .الغراماِت في القنينِة ِمْن لتْيأز التي المسحوِق كميةَ َيطْرُح محاسبة،) مريكيِةاألمخّدرِال نفيِذت إدارة (DEA  أي إي لدي

 :كبسولِة لكّل 5الـ الحبوبِ على مستند الكبسوالِت عدد: التقديم

 .قنينِة لكّل خمسة حبوبِ كبسولة 300: الُمالحظة

 .شاي ملعقة لكّل غرام 4.5. تقريباً على مستندة شاي ملعقة لكّل كمية

 .فقط المالعقَ َيِقيُس الذي اإلستعمال: الُمالحظة

 .طعام ملعقِة لكّل غرام 13. تقريباً على مستندة طعام ملعقِة كّل كمية

 .فقط المالعقَ َيِقيُس الذي اإلستعمال: الُمالحظة
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 والقطِط الكالبِ في دمِّال توزيع
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 لكلبِاعند  ِةالرائد عروقال

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

1 caudal vena cava 

2 cranial vena cava 

 خارجيِ وداجي 3

 رأسي 4

 كبدي 5

 جانبي سافينوس 6
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 األحشاء

  

 

 
 
 
 
 
A 

 

 

 
 
 
 
 
B 

 

 

 

A  ذكر B أنثى 
 الرئة اليمنى 1 الرئة اليسرى 1
 القلب 2 القلب 2
 الكبد 3 الكبد 3
 الكلية اليمنى 4 المعدة 4
5  سرىالكلية الي    المثانة 5
  المثانة 6
 الطحال 7  


