“Πάνω από
50 χρόνια δράσης για τα ζώα
στην Ελλάδα ”
www.animalactiongreece.gr

Δράση για τα
Ζώα στην Ελλάδα
Η Animal Action-Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα
(όπως µετονοµάστηκε το
Ελληνικό Ταµείο Μέριµνας Ζώων παραµένοντας γνωστό ως GAWF - Greek Animal
Welfare Fund στην Αγγλία) αποτελεί µια ΠανελλαδικήΦιλοζωική Οργάνωση που
λειτουργεί από το 1959 µε κύριο στόχο τη συνεχή
βελτίωση της ζωής όλων των ζώων
στην Ελλάδα.

Μια από τις σηµαντικότερες δράσεις µας είναι το Πρόγραµµα Φροντίδας
Ιπποειδών σε όλη την Ελλάδα.
Από το 1993, η Animal Action-Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα, δια µέσου της εξειδικευµένης οµάδας
κτηνιάτρων, πεταλωτών και οδοντιάτρων φροντίζει και περιθάλπει τα σκληρά εργαζόµενα ιπποειδή.
Πολλές περιοχές της χώρας, νησιωτικές αλλά και ηπειρωτικές, χρησιµοποιούν ακόµα γαϊδούρια, µουλάρια,
άλογα, αλλά και πόνυ για τις καθηµερινές αγροτικές εργασίες. Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρείται στη χρήση
των ιπποειδών και στην τουριστική βιοµηχανία. Έχει παρατηρηθεί ότι συχνά, οι ιδιοκτήτες των ζώων, δεν
διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις σε ό,τι αφορά στη φροντίδα
ους.
τ
Στις περ ισσ ότερες περιοχές που ζουν τα ιπποειδή, δεν υπάρχουν ειδικευµένοι κτηνίατροι,
πεταλωτές και οδοντίατροι µε αποτέλεσµα τα ζώα ναυποφέρουν από προβλήµατα
υγείας που θα µπορούσαν
εύκολα να αποφευχθούν. Ένα υγιές ζώο ζει περισσότερο, δουλεύει καλύτερα και αυτός είναι ο στόχος µας.
Η οµά δα µας, όµως, δε σταµατάει εδώ.
Συµβουλεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους ιδιοκτήτες για τους τρόπους
µε τους οποίους µπορούν να φροντίζουν
τα ζώα τους. Ταυτόχρονα στις περιοχές που επισκεπτόµαστε, εκπαιδεύουµε τους τοπικούς κτηνιάτρους
και πεταλωτές, γιατί πιστεύουµε ότι κι αυτοί µε τη σειρά τους θα µπορέσουν να συνεχίσουν το έργο µας.

Με 60 ηµέρες εργασίας κάθε χρόνο
φροντίζουµε πάνω από 1.500 ιπποειδή πανελλαδικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φροντίδας Ιπποειδών:

NIATΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Προσφέρουµε εξειδικευµένη κτηνιατρική φροντίδα µε στόχο πάντα την ευζωία των
εργαζόµενων ιπποειδών. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει φροντίδα πληγών, αποµάκρυνση
εσωτερικών και εξωτερικών παρασίτων και γενικότερα χορήγηση θεραπειών για
ασθένειες και προβλήµατα που µπορούν να αντιµετωπιστούν επιτόπου.
Οι ιδιοκτήτες ενηµερώνονται για την αναγκαιότητα κτηνιατρικής φροντίδας και
ελέγχου, ενώ εκπαιδεύονται για το πώς να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στο ζώο
τους, πώς να φροντίζουν σωστά οι ίδιοι τις πληγές, πώς να αναγνωρίζουν αν το
ζώο είναι άρρωστο και να καλούν τον κτηνίατρο, πώς να χορηγούν σωστά τα
φάρµακα κ.α.
ΠΕΤΑΛΩΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Όλοι γνωρίζουµε πόσο πολύ µπορούν να υποφέρουν τα ιπποειδή από υπερβολικά
µακριές και παραµορφωµένες οπλές. Δυστυχώς, το φαινόµενο συναντάται συχνά
στα ιπποειδή εργασίας στην Ελλάδα.
Η οµάδα πεταλωτών του Προγράµµατος Φροντίδας Ιπποειδών ανακουφίζει τα
ζώα και παράλληλα εκπαιδεύει τους ιδιοκτήτες στο σωστό εξονυχισµό, στο πώς
να διατηρούν την οπλή υγιή και στο πώς να τοποθετούν σωστά τα καρφιά για την
πετάλωση. Τα ιπποειδή µε σωστά φροντισµένες οπλές έχουν καλύτερη ισορροπία και
δεν πάσχουν από χωλότητα. Έτσι, δουλεύουν καλύτερα και για περισσότερα χρόνια.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Είναι γνωστό το πόσο σηµαντική είναι η οδοντιατρική φροντίδα των ιπποειδών.Εξαιτίας
του τρόπου µε τον οποίο κινείται η γνάθος των ιπποειδών κατά τη µάσηση, τα
δόντια δεν «λιµάρονται» οµοιόµορφα µε αποτέλεσµα να γίνονται αιχµηρά,
δηµιουργώντας εσωτερικές πληγές στο στόµα του αλόγου, ενώ η µάσηση της
τροφής δεν γίνεται σωστά. Αυτό µπορεί να προκαλέσει πόνο, κακή θρεπτική κατάσταση,
κολικό, ακόµα και θάνατο λόγω ασιτίας. Η πρόληψη µέσω οδοντιατρικού ελέγχου
είναι απαραίτητη. Οι εξειδικευµένοι οδοντίατροί µας, φροντίζουν για το λιµάρισµα
των οδοντικών ακίδων και αγκίστρων, αλλά και για την αντιµετώπιση πιο πολύπλοκων
οδοντικών προβληµάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φροντίδας Ιπποειδών:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Βασικός στόχος µας είναι η συνέχιση της φροντίδας των ιπποειδών από τους
τοπικούς κτηνιάτρους, πεταλωτές και ιδιοκτήτες, όταν η οµάδα µας ολοκληρώσει
την εκάστοτε επίσκεψη.
Για το λόγο αυτό, προσφέρουµε ευκαιρίες για εκπαίδευση και επιπλέον µόρφωση,
σε όσους ενδιαφέρονται. Διεξάγουµε σεµινάρια που απευθύνονται σε κτηνιάτρους ,
πεταλωτές, φοιτητές κτηνιατρικής, µέλη φιλοζωικών σωµατείων, ιδιοκτήτες και
οποιεσδήποτε άλλες ενδιαφερόµενες οµάδες που επιθυµούν να βελτιώσουν τη
ζωή των ιπποειδών µε την εκπαίδευσή τους σε κτηνιατρική, πεταλωτική και
οδοντιατρική εργασία.
Επίση ς διαθέτουµε:
µε τίτλο «Εξονυχισµός, Πετάλωµα και Φροντίδα των Ποδιών στο Γαϊδούρι,
Άλογο και Μουλάρι» (σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
• Eγχειρίδιο της Janet Eley* µε τίτλο «Πώς να φροντίζετε το γαϊδούρι σας:
Εγχειρίδιο για τον Ιδιοκτήτη» (σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
• Φυλλάδια (σε ελληνική γλώσσα) µε τίτλους:
«Πώς να Φροντίζετε το Γαϊδούρι σας»
•

«Οδοντιατρική σε Γαϊδούρια, Άλογα και Μουλάρια»
«Πώς να Περιορίζετε το Γαϊδούρι, Άλογο και Μουλάρι»
•

Σηµειώσεις για τη φροντίδα των ποδιών
θρεπτικής κατάστασης του.

στο γαϊδούρι και την εκτίµηση της

* Αγγλίδα κτηνίατρος, BVSc, MRCVS και Σύµβουλός της Animal Action επί των
κτηνιατρικών θεµάτων στα ιπποειδή

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
H κινητή οµάδα κτηνιάτρων και πεταλωτών του Πρόγραµµατος
Φροντίδας Ιπποειδών της Animal Action φτάνει παντού σε όλη
σχεδόν την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα!
ΝΟΜΟΙ
Έβρος, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Μαγνησία, Λάρισα,
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μεσσηνία, Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία, Αττική
ΝΗΣΙΑ
Κρήτη, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Σκύρος,
Άνδρος, Μήλος, Πάρος, Νάξος, Κίµωλος, Αµοργός, Σαντορίνη,
Φολέγανδρος, Σίκινος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Κώς, Κάσος, Σύµη,
Πάτµος, Λέρος, Λειψοί, Χάλκη, Αίγινα, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραµµα Φροντίδας Ιπποειδών και για
τις άλλες δράσεις µας που αφορούν στα ζώα συντροφιάς, αλλά και
στις εκστρατείες για τα παραγωγικά ζώα:
Animal Action Greece-Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα
Ελλάδα: Δ. Φαληρέως 43, Ν. Φάληρο 18547
Τηλ. 210 3840010
Email: info@animalactiongreece.gr
UK:
51 Borough High Street, First Floor, London SE1 NB
Tel: +44 (0)20 73578500
Email: info@gawf.org.uk
www.gawf.org.uk

Στηριζόµαστε σε ανθρώπους σαν κι εσάς που θέλουν να
συµβάλλουν στην προσπάθειά µας για συνεχή βελτίωση της
ζωής των ζώων στην Ελλάδα.
Πρόγραµµα Φροντίδας Ιπποειδών
Ενισχύστε το έργο μας μέσω
κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό
ΙΒΑΝ: GR3302602210000310101492538 (Eurobank EFG)

