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وعلى  حيوانك  على  عليك،  بالنفع  يعود   : والخصي  التعقيم  
المجتمع ككـل

ماذا نعني بالتعقـيم والخصي ؟

بدقـيق العبارة ، تشري كلمة »تعـقيم«  إىل إزالة املبايض لدى الحيوانات اإلناث عن طريق االستئصال 
الجراحي ، وكلمة »خـيص« تشري إىل تعقـيم الحيوانات الذكور باستئـصال الخصيتني جراحياً. لكـن غالباً 
ما يتم استخدام كلمة »خـيص« لوصف عملية تعقـيم كل من الذكور واإلناث ، وهـذه هي الطريقة 
التي ينـبغي أن يفـسـر بها هـذا املصطلح يف هـذه الـنـرشة. كـالهام بسـيط ، واإلجـراءات البيطرية 
املخصيه  القطط  أو  الكالب  ، سـتصبح  العملـية  انتهاء  وبعد  العام.  التخدير  تحت  تجرى  الروتيـنية 

عـقـيمه ، غري قادرة عىل اإلنجاب.
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لماذا أعـّقـم كلبي/قطي ؟

ألـف كلب خالل ست سنوات  إنجاب 76  يتـبعها من نسل  كلبه واحدة غـري معقمة وما  تستطيع 
فقط. يف فلـسطني عىل وجه الخصوص ، تعـيـش يف الشـوارع تجمعات كـبرية من الحيوانات الضالة ، 
وجميعها تعاين من شح الرعاية بسبب عدم وجـود العـناية والتغذية الجيدتـني. إّن هذه الحيوانات 
الضالة كالكالب تسبب مشاكل عديدة للمجتمع من خالل صوت نباحها ، ونرشها القاممة ، باإلضافة 
اىل ذلك أحياناً تعّض االفراد. من املرجح أن تكون أصل هذه التجمعات باألساس هي حـيوانات ألـيـفـة 
تـركـها مالكيها وذريتها. وكذلك قد تكون حيوانات عاملة هاربة ونـسلها. إن سـمح أصحاب الكالب 
أو القطط  املنزلية بتـكاثرها دون قـيود ، فإّن هذا حـتامً سيؤدي إىل إنجاب أبناء غري مرغوب بهم 
يف املنزل. وبالتايل ، فهذا سيزيد من أعداد الحيوانات الضالة لـتنضم إىل باقي حيوانات الشوارع ، مام 
يزيد من تفاقـم املشكلة. لكن إن قمت بتعـقيم حيوانك األليف ، فإنك بال شك تساعد يف الحد من 

اإلزعاج التي تسببه الكالب والقطط الضالة يف بلدك.
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إّن الكالب والقطط املخصيه أو املعقمة تصبح أكـرث سعادة وأحـسن صحة من غـريها ، فهي تصري 
أقـل عرضة للرسطانات،.وتتخلص الحيوانات اإلناث من حاالت الحمل املتكرر. كذلك سيهنأ أصحاب 
الحيوانات املعقمة ، وستذهب عـنهم املشقة بعدم وجـود الجراء والقطط الصغرية الغري مرغوب بها 
يف بيوتهم. نشـري إىل أّن الكالب املخصيه تكون أقـل عـدائية من الغـري مخصيه. سيحـدث أن تتـوقف 
تجذب  ولن  الشبق  مرحـلة  تدخل  لن  املخصيه  واإلناث  عن رشيـكة.  للبحث  التجـول  عن  الذكـور 
الذكور الغـري مرغوب بهم. أما القـطط املخـصيه فـسـتـنخفـض بعـض سلوكـياتها املزعـجة ، مثل رش 

البول.

هل تسـبب هذه الجـراحة األلـم لـكلبي/قطي ؟

يتـم تـنفـيذ هذه العملية البسـيـطة تحـت التخـدير العام ويتم إعطاء الحيوان مسكنات لألمل ؛ للتأكد 
من أنه لن يتعرض ألي أمل أو معاناة. ويف األيام التي تتـبع العـملية ، سيحـتاج حـيوانـك إىل املزيد من 

العـناية واالهـتامم ، وسيعـود إىل طبيعته مبرور سبعة إىل عرشة أيام من موعد العملية.

كـم تكـّلف هذه العملية ؟

النجاح الوطنية يف طولكرم تقـدم برنامج خيص مـدعوم لكل  التابعة لجامعة  البيطري  كـلية الطب 
مواطني املدينة ، عـلامً أّن تكلفة الخيص للحيوان الواحد تساوي 001 شيكل.



6

كـيف يمكنني حجـز موعـد ؟

لتعقـيم  موعـد  لرتتيب  وذلك    0599232018 رقم  هاتف  هالل  ابو  حازم  د.  مع  التواصل  الرجاء 
الحـيوان. من فضلك ال تـأِت إىل العـيادة دون إجـراء اتصال مسبق أو تحديد موعـد من قبل.

قـد  تكـون  األليفة،  حيواناتك  خصي  وبرنامج  المخطط  هذا  في  بمشاركتك 
أن  شأنها  من  جـيدة  خطـوة  تحـقق  بهذا  و  المسؤولية  من  جـزءًا  أصبحت 

تساهم في حمايتك، وحماية حيوانك وكذلك مجتمعـك. شكرًا لك!
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