Egyptian Society For Cattel Diseases
كانت فكرة إنشاء الجمعية المصرية ألمراض الماشية على غرار فكرة إنشاء الجمعية الدولية ألمراض الماشية و التي تعتبر الهيئة
األولى المسئولة عن متابعة صحة الماشية في العالم ,و مكافحة األمراض الفتاكة التي تصيب الماشية و التي ينتج عن اإلصابة بها
نفوق العديد من األبقار و الجاموس و األغنام أ ,تؤدي إلى نقص معدالت إنتاج هذه الحيوانات.
ولما كانت مصر إحدي البلدان النامية ,و تعاني نقصا ملحوظا في اللحوم الحمراء و كمية األلبان المطلوبة لألستهالك اليومي ,
باإلضافة إلى أن األبقار و الجاموس هي المصدر الوحيد لهذه المتطلبات الحيوية ألستهالك اإلنسان فإنه من الضروري بمكان
االهتمام بصحة الماشية و العمل بكافة الطرق على مكافحة األمراض بمختلف أسبابها و أنواعها  ,حفاظا على الثروة الحيوانية  ,و
بالتالي دعم االقتصاد القومي.
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إقامة مركز علمي متخصص في مجال أمراض الماشية يؤدي دورا مهنيا و إقتصاديا من خالل متابعة و تقديم كل ما هو
حديث في مجال أمراض و تشخيص و مقاومة الماشية في مصر
إقامة الندوات الدورية المحلية لألطباء البيطريين العاملين في مجال اإلنتاج الحيواني و المهتمين بتربية الماشية من
المجاالت األخرى بهدف اإلفادة بأحدث األساليب العلمية في متابعة صحة الماشية.
تزويد األطباء البيطريين و المهتمين بتربية الماشية بالمنشورات الدورية و المجالت العلمية الحديثة و اإلرشادات
المكتوبة.
المشاركة في أقامة المؤتمرات المحلية و الدولية.
تبني المشروعات العلمية و األكاديمية التي تهدف إلى مكافحة األمراض الوبائية التي تمثل خطورة على صحة الماشية.
االتصال و توثيق الروابط بين الهيئات و الجمعيات العلمية المتخصصة في العالم العربي و العالم الخارجي.
إقامة مكتب إستشاري مهني متخصص في مجال أمراض الماشية يقوم بالمساهمة في حل مشاكل قطعان ماشية اللحم و
اللبن ,من خالل القيام بالتحاليل العلمية المختلفة و الوسائل التشخيصية المتقدمة بواسطة صفوة مختارة من األساتذة
المتخصصين في مجال أمراض الماشية.
تبني المشروعات العلمية و األكاديمية.
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