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 الصحة العامة البیطریة 
Animals Health 

الصحة ومنظمة )  FAO(ف الصحة العامة البیطریة من قبل منظمة االغذیة والزراعة العالمیة یعرم تت
على انھا المساھمة المادیة والعقلیة واالجتماعیة في )WHO( ومنظمة الصحة العالمیة) OIE (الحیوانیة 
  . لمجتمع البشري من خالل فھم وتطبیق العلوم البیطریة رفاھیة ا

ع البشري الى موذلك لحاجة المجت" الصحة البشریة مرتبطة بصحة االنتاج الحیواني  ارتباطا وثیقا         
التي تساھم في بناء )   الحلیب والبیض واللحم( مثلصل حیواني وكذلك الى المنتوجات الغذائیة أالبروتین من 

ان اي نقص كما الطلب على ھذه المنتجات تزاید لزیادة في العدد السكاني ونظرا ل. ت سكانیة متقدمة مجتمعا
خلل اقتصادي حاد  من خالل تاثیرھا على في تسبب وی سبب تفشي االمراض الوبائیة ی في ھذه المنتجات

لوجود عدد من االمراض  وكذلك ،و النمو مما یؤدي الى التأخر في التطور الصحة العامة لھذه المجتمعات 
وتاریخ . )Zoonoses(االمراض المشتركة بل من الحیوان الى االنسان والتي تسمى انتقاالالقابلیة  لھاالتي 

   .الطب البیطري یشھد على مساھمتھ في الصیانة وتطویر الصحة العامة

مشاكل المتعلقة في مجال تحسین الصحة والوقایة من البتعامل مع جمیع األنشطة ذات الصلة ت الصحة العامة
تناول جزء من الصحة العامة ، التي تستخدم المعارف والمھارات ت البیطریة، والصحة العامة  االنسانحقوق 

  .  یتھشریة والرفاھالمحافظة على الصحة الب فيوالموارد الطب البیطري 
مواد الغذائیة ذات األصل المتصلة بإنتاج واستھالك ال) VPH(الصحة العامة البیطریة الى جانب أھمیة  

األمراض حیوانیة ، فضال عن جوانب من األمراض مصدرمع  الصحة العامة البیطریة  الحیواني ، تتعامل
 .المھنیة والبیئیة والصحة الحیوانیة

  

  :والصحة العامة) Zoonoses(االمراض المشتركة 

 ھانوات العشر الماضیة كان مسببمن االمراض الجدیدة التي انتشرت بین البشر خالل السمن % ٧٥حوالي 
ومن ممیزات ھذه االمراض القابلیة في االنتشار عبر وسائل مختلفة .من الحیوان او من منتجات الحیوان 

  .مشاكل عالمیة ب سببت یتولمسافات طویلة اي عبر الحدود مما 

) Zoonoses(والتي تسمى ب  باالضافة الى ذلك ھنالك امراض حیوانیة معروفة  والتي تتنتقل الى االنسان
مى المتموجة او حمى مالطا حوال leishmaniasis )  (اللشمانیا (وحبة بغداد   Rabiesالكلبمثل داء 

)brucellosis  ( واالكیاس المائیة)echinococcosis ( ...ھذه االمراض تعتبر من االمراض الدول ،  الخ
وكذلك تسبب ھذه االمراض  .دانلي سكان ھذه البمرضیة كبیرة فالنامیة والفقیرة حیث تسبب اصابات 

لالنسان وخصوصا البروتین كما المنتج انخفاض في انتاجیة حیوانات المزرعة مما یسبب نقص في الغذاء 
التقدم االقتصادي في تخلق عقبات في وجھ التجارة الدولیة للحیوانات ومنتجاتھا  وبالتالي یسبب تاخر 

في منع وتقلیل التأثیرات ھذه االمراض على " كبیرا" ب البیطري دورالعب الط. والصحي في المجتمع 
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والتخلص من االمراض ومن ضمنھا االمراض المشتركة  ةالمجتمع من خالل وضع برامج الوقای
)Zoonoses(  .  

  :مجاالت الرئیسیة للصحة العامة البیطریة 

  :وتتضمن 

 ).Zoonoses(لحیوانیة والمشتركةاالمراض او بئة االو ىالسیطرة عل، مرقبة ال،التشخیص  .١
 .Food safetyحمایة الغذاء  .٢
 .ادارة الصحة الحیوانیة والمختبرات التشخیصیة .٣
 .ةالبحث الطبي الحیویمجاالت  .٤
 .االرشاد الصحي  .٥
 .واالدوات الطبیة ) اللقحات(نتاج والسیطرة على المنتجات الحیویة اال .٦
 .ادارة الحیوانات البریة  .٧
 .شرب والبیئةحمایة الماء الصالح لل .٨
 .لصحة العامةالطارئة لادارة حاالت  .٩
  

عتبر الصحة العامة البیطریة جزاءا مھما في الصحة العامة وذلك الرتباطھ الوثیق بھ من خالل معالجة تو
بین  المنتقلةحیث تساھم في السیطرة على كافة االمراض .المشاكل التي تحدث بین البیئة واالنسان والحیوان

  .الغذاء من خالل مراقبة ھذه االمراض والكشف عنھا  منت لة عبرت وكذلك االمراض البشر والحیوانا


