نصائح خاصة بوالدة مولود خيل جديد
وقت الوالدة
-

وجودك وقت الوالدة مهم و ضروري لمالحظة أي مشكلة قد تطرأ خالل الوالدة.
الفرس يجب أن تكون في مكان نظيف و آمن و ال تكون قريبة من خيل أخرى خالل الوالدة.
ال تقطع الحبل السري نهائيا ً – ال تسحب المولود أو تحاول مساعدة الفرس عل النهوض –
اترك الحبل السري ينقطع طبيعيا ً.
إذا دعت الحاجة للمساعدة في حال وجود أي مشكلة اسحب الجنين برفق و حذر إلى األسفل باتجاه قوائم
الفرس الخلفية.
بعد الوالدة تفقد الجنين لمالحظة اكتمال عملية الوالدة و إذا لم يحدث ذلك ينصح االتصال بالطبيب البيطري
يجب دائما ً تعقيم الحبل السري و ربطه و بعد عدة ساعات يطهر بمادة األيودين و الشاش.
إذا لوحظ نزيف زائد بالحبل السري يتم الضغط لمدة  5دقائق بالشاش و األيودين لوقف النزيف و إذا استمر
النزيف يمكن وضع ضمادة مكونة من األيودين و البيتادين مؤقتا ً.
تأكد من أن المولود يتنفس بشكل طبيعي و إذا لوحظ سوائل تخرج من القصبة الهوائية حاول وضع رأس
المولود إلى األسفل لفترة زمنية إلتاحة الفرصة لخروج كافة السوائل من القصبة الهوائية.
الحظ أن المولود يقف على قوائمه طبيعيا ً خالل (  03دقيقة إلى ساعتين ) من الوالدة

التغذية

 يقوم المولود بالرضاعة طبيعيا ً بعد الوالدة بحوالي ( من  4إلى  6ساعات ) و يكون معدل الرضاعةالطبيعي كل (  03دقيقة ) – و يتم تفقد المولود للتأكد من قيامه بالرضاعة بشكل طبيعي و إذا
لم يرضع المولود طبيعيا ً يالحظ وجود بقايا حليب األم على وجه المولود و قوائم الفرس الخلفية –
إذا خرج الحليب من أنف المهر يجب إيقاف الرضاعة و اتصل بالطبيب البيطري المختص.
 تفقد الفم لمالحظة إذا كان هناك أي عيوب خلقية أو تشوهات – كذلك تفقد لون اللسان فإذاكان اللون يميل إلى البياض مع وجود آالم واضحة يمكن أن تكون عدوى و بالتالي ينصح
بتنظيف اللسان من مرتين إلى ثالث مرات يوميا ً باستخدام األيودين و االتصال بالبيطري المختص.
األمراض و المشاكل الصحية

 تفقد عملية التبول – إذا كان البول يأتي من منطقة السرة اتصل بالطبيب البيطري المختص. تفقد اإلخراج (خصوصا ً أول مرة) و تأكد من أن المولود يتبرز بشكل طبيعي – مالحظة أن أول مرة يتبرز بها المولود تكون من ساعة إلىيوم بعد الوالدة – عدم التبرز يؤدي إلى اإلمساك و يؤدي إلى ظهور أعراض المغص (عدم الراحة – الدوران – االلتفاف – عدم الرضاعة )
اتصل بالطبيب البيطري المختص.
 إذا لوحظ أن المولود مريض يجب أخذ درجة الحرارة ( انخفاض درجة الحرارة خطير جدا ً ) –ينصح
درجة الحرارة الطبيعية للمهر (  03.7 - 03درجة مئوية ) – إذا كانت أقل من  06درجة
بتدفئة المهر بواسطة استخدام بطانية و االتصال بالطبيب البيطري المختص مباشرةً.
 االسهال في مواليد الخيل – إذا توقف المولود عن الرضاعة و ظهرت عليه أعراض اإلسهال اتصلبالطبيب البيطري المختص.
 العرج – يجب إبقاء المولود باإلسطبل و عدم خروجه إلى البادوك إذا ظهرت أعراض العرج عليهو ذلك للراحة لمدة  44ساعة و إذا لم تختفي األعراض أو لوحظ ورم بالمفاصل اتصل بالطبيب
البيطري المختص.
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