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 تكريتجامعة  –توصيات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطري 

 

اشارة الى المؤتمر العلمً الثالث المنعمد فً رحاب جامعة  تكرٌت كلٌة الطب البٌطري و    

تحت شعار دور الطب البٌطري فً النهوض بالوالع االلتصادي لعرالنا الحبٌب والذي عمد فً 

بحث علمً من مختلف جامعات العراق وخرج المؤتمر  45فمد تم منالشة  2116\5\3-2الفترة 

 بالتوصٌات االتٌة:

 

اهمٌة الحفاظ على الثروة الحٌوانٌة من االمراض الوافدة الى البلد من خارج الحدود  -1

وذلن عن طرٌك االٌعاز الى الجهات المعنٌة صاحبة المرار بمنع دخول اعداد من 

الحٌوانات الكبٌرة والصغٌرة والدواجن, حٌث ان بعض االمراض الوافدة عن طرٌك 

كان له الدور الفعال فً هالن اعداد كبٌرة منها ومن الثورة الحٌوانٌة فً  تلن الحٌوانات

العراق ولذلن نمترح ونوصً  بتفعٌل  دور المحاجر البٌطرٌة عند الحدود واستخدام 

وسائل تمنٌة واجهزة فحص متطورة لفحص الحٌوانات الوافدة و حجرها لحٌن التاكد من 

 ٌطري دورا مهما فً ذلنسالمتها من االمراض وٌكون الطبٌب الب

 

اٌجاد بدائل علفٌة طبٌعٌة تعطى للحٌوانات بدٌال عن استخدام المركبات الكٌمٌائٌة  -2

المنشطة لنمو الحٌوانات لما لها من اثر سلبً على صحة الحٌوان و بدورها على صحة 

 االنسان

 

صرفها من خالل التوصٌة بترشٌد استهالن االدوٌة المعطاة للثروة الحٌوانٌة مع التمٌد ب -3

دوائر البٌطرٌة  واصحاب المهن البٌطرٌة و منع تداولها من لبل المربٌن بطرٌمة 

عشوائٌة تضر بصحة الحٌوان ومن ثم االنسان فً حالة استهالكه للحوم تلن الحٌوانات 

 او منتجاتها

 

اهمٌة ذبح الحٌوانات فً المجازر ومنع استخدام الطرلات العامة و محالت المصابة  -4

ماكن للذبح  و تكون تحت اشراف بٌطري وذلن لتجنب ذبح حٌوانات مرٌضة لد تكون ا

 غٌر صالحة لالستهالن البشري

 

مكافحة الحٌوانات السائبة التً تعد مصدر نمل لالمراض من خالل فرق صحٌة  -5

متخصصة ومن خالل زٌادة الوعً الصحً عبر وسائل االعالم والتواصل االجتماعً 
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العدٌد  و طٌور الزٌنة فً المنازل حٌث انترن تربٌة الكالب والمطط  و اظهار اهمٌة  

 من االمراض المشتركة تنتمل من خالل تلن الحٌوانات  لالنسان

 

اهمٌة التواصل العلمً بٌن الكلٌات المتناظرة  فً الطب البٌطري عبر النشاطات  -6

حل المنتهٌة للتعرف العلمٌة وزٌارة طلبة المرا العلمٌة, المؤتمرات البحثٌة, الندوات

 العالج والمكافحة لمختلف االمراض فً الكلٌات االخرىعلى وسائل 

 

اهمٌة  لٌام بعض الوزارات كالزراعة والتجارة وبعض دوائر المطاع  الخاص  بتملٌل  -7

استٌراد المنتجات الزراعٌة والحٌوانٌة  و مشتماتها مع دعم الفالح و المربً للنهوض 

ان المواطن العرالً  ٌفضل المنتوج المحلً  المحلٌة, علمامنتجات ال لتوفٌر تلنبواجبه 

 من اللحوم و مشتمات االلبان والمواد الزراعٌة على المستورد منه

 

المساعدة على  دعم نشاط المطاع الخاص للثروة السمكٌة و حمول الدواجن من خالل  -8

 ً منهااالدوٌة والمروض المالٌة وصوال لالكتفاء الذات توفٌر االعالف,

 

اجراء حمالت توعٌة للمربً من خالل الندوات التً تمام فً الكلٌات البٌطرٌة والدوائر  -9

 البٌطرٌة االخرى

 

دعم انتاج اللماحات والمصول فً داخل العراق و تطوٌر البحوث العلمٌة التً  -11

 ول تهتم بتطوٌر االنتاج و اٌجاد السبل الكفٌلة  للحد من االمراض الشائعة  فً الحم

 

االزمة لمنع تهرٌب الحٌوانات خارج العراق حفاظا  اإلجراءاتالتوصٌة باتخاذ  -11

 على هذه الثروة 

 

المعنٌة  وزارات التفعٌل التوصٌات التً تمدم فً المؤتمرات العلمٌة الى جمٌع  -12

واالخذ بها بما لها من اهمٌة فً تطوٌر عمل المؤتمرات الحما فً جمٌع مجاالت الحٌاة  

 للمجتمع 

 


