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 للقطط المنزليةبالحقن  التحصين
 ناتال لداء الكلب( -ومشروع كوازولو الحيوانات أكالت اللحم)الصورة مهداة من مشروع سرنجتي ألمراض 

 
  المنزلية. طإرشادات بسيطة حول الطرق الصحيحة إلعطاء لقاح داء الكلب للقطتقدم هذه الوثيقة 

 
 أنواع اللقاحات وطريق اإلعطاء:

 وعان من لقاحات فيروس داء الكلب مصرح بهما للقطط:يوجد حالياً ن

 
 عن طريق الحقن. كل ثالث سنواتأو  سنويا  يتم إعطاؤه  ةمساعدمادة  المضاف له الميتالفيروس لقاح  (1

 
  عن طريق الحقن. سنويا  جدري الكناري يتم إعطاؤه مهندس وراثيا علي لقاح  (2

  
ارتبط  الميتلتعزيز االستجابة المناعية في لقاحات الفيروس  – ات األليفةالحيوان اتلقاحفي ميائياً كون عنصراً كيعادة ما ت – ةساعدمادة مإن وجود 

وهي إحدى أخطر  بالتحصينفي نمو األورام الخبيثة المتعلقة االلتهاب الموضعي هناك اشتباه في تسبب  بااللتهابات الموضعية في مكان الحقن.

ومدى خطورته وبين نمو  التحصينبالرغم من أنه لم يثبت وجود صلة مباشرة بين وجود التهاب بعد  لدى القطط للتحصيناألعراض الجانبية 

  األورام الخبيثة.
 

جرعة بالنسبة للسيطرة على داء الكلب، يمكن إعطاء لقاح يسرى مفعوله لمدة ثالث سنوات ويُعطى كل ثالث سنوات حيث أن القطط لن تعود لتلقي ال

لتقليل فرصة حدوث األعراض التي يقل تسببها في االلتهابات ، يمكن استخدام اللقاحات بالتحصينة لألورام الخبيثة المتصلة بالنسبأما المنشطة. 

السنوية )التي تعني إعطاء المختلطة كما أنه من غير المعروف إذا كانت اللقاحات  مع أن ذلك األمر لم تثبت صحته. بالتحصينالجانبية المتصلة 

    مرات( أكثر أماناً مقارنة باللقاحات المساعدة التي تمنح كل ثالث سنوات.  ثالث التحصين
 

ال يوجد  إن معظم اللقاحات التي تعطى بالحقن مصرح بحقنها تحت الجلد أو في العضل. يجب إعطاء اللقاحات حسب الطرق التي يوصي بها المنتِج.

، فنمو الورم الخبيث في عن طريق العضل التحصينح يقل لدى القطط إذا حصلت على دليل على أن خطر حدوث األورام الخبيثة المرتبطة باللقا

 العضل قد يؤخر اكتشافه.
 

 من المهم االلتفات إلى المتطلبات األساسية والنصائح العملية التالية: إن استخدام األجهزة الصحيحة وتخزين اللقاحات بشكل مالئم عناصر هامة.

 
 الحقن:

جرعة باستخدام نفس الحقنة( مع تغيير اإلبرة قبل تطعيم  22)يمكن إعطاء حوالي  د من الحيوانات باستخدام نفس الحقنةمن الممكن تطعيم عد

جرعة في الحقنة وتغيير اإلبر تشوبها مخاطرة ولو كانت  22يجب األخذ في االعتبار أن تعبئة ومع ذلك،  الحيوان التالي مما يوفر في التكلفة.

  راض المنقولة عن طريق الدم. ضئيلة بانتقال األم
 

 إن النصائح العملية هي:  مل كافية ألداء المهمة. 3-2إن حقنة سعة  .1
 راحة.يجب أن تتمكن من حمل الحقنة في يدك ب . أ

إن الحقن رديئة الصنع قصيرة العمر )لذا ال يمكن استخدامها للتطعيم عدة مرات( كما  جب استخدام الحقن ذات الجودة العالية.ي . ب

 باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسرب اللقاح من ناحية الكبّاس. فقد العالمات بسرعة )مما يؤثر على الدقة(.أنها ت
 إن التعقيم هام فال يصح استخدام الحقن الموجودة في عبوات مبتلة أو مفتوحة.  .2

 
 اإلبر:

يمكنك استخدام إبر أصغر  التفضيالت الشخصية.يمكن أن يختلف ذلك باختالف  للقط البالغ. 22من المتعارف عليه استخدام إبرة مقاس  .1

إن اإلبر الرفيعة تزيد من الضغط والوقت المطلوب إلدخال اللقاح في جسم الحيوان مما قد يؤثر على وتيرة  للقطط الصغيرة. 22مقاس 

 في الحمالت الكبرى.  التحصين
ا يزيد الضغط على الكبّاس عن سرعة مرور اللقاح عبر اإلبرة، من المفيد أن يغلق طرف اإلبرة بإحكام على الحقنة لتفادي التسرب فعندم .2

 هناك عدة أسباب لحدوث ذلك:  تنفصل اإلبرة عن الحقنة ويندفع رذاذ اللقاح خارج الحقنة )كما هو مبين في الصورة أدناه(.
 .قياس اإلبرة أصغر من المطلوب .أ 
 إدخال اإلبرة داخل الجلد بدالً من إدخالها تحت الجلد. .ب 
 م اإلبر الطويلة التي تزيد الضغط.استخدا .ج 
 عدم تثبيت اإلبر بإحكام. .د 
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يجب تفادي إعادة الغطاء  يجب التخلص من اإلبر في حاويات التخلص من المواد الحادة ثم إحراقها. يجب استخدام إبرة معقمة لكل قطة. .3

اضطررت إلى ذلك، عليك القيام بذلك بالطريقة الصحيحة لتفادي اإلصابات، مثالً عن طريق وضع الغطاء على  ولكن إذاعلى اإلبر 

 سطح ثابت ثم إدخال اإلبرة في الغطاء وليس وضع الغطاء باليد على اإلبرة.

 
 تخزين ونقل اللقاح:

  يمكن للحرارة والبرد القارس والتعرض للضوء أن يبطلوا فعالية اللقاحات.
 

احتفظ بترمومتر في الثالجة لتتأكد من صحة درجة الحرارة درجات مئوية.  7و 2يجب تخزين اللقاحات في ثالجة تتراوح درجة حرارتها ما بين 

ة عند كها مغلقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي مع مالحظة درجة الحرارة داخل الثالجرتأكد من إغالق أبواب الثالجة بإحكام وات في جميع األوقات.

  تفادى استخدام الثالجات ذات وحدة التجميد المفتوحة.  عودة التيار.
 

قد يتجمع المساند المنفصل  فالبرد القارس يمكن أن يغير من اللقاح عن طريق فصل مركبات المساند المستضدي. :أبداً يجب أال يتم تجميد اللقاحات 

القارورة التي تحتوي على عدة جرعات مما يسبب األلم وانزعاج موضع الحقن كما يقلل فصل مركبات المساند المستضدي من فعالية اللقاح.  في قاع

  
درجة إن المبّردات عالية الجودة تحافظ على  .التحصينوخالل يوم  التحصينيجب تخزين اللقاح في مبّرد به عبوات الثلج أثناء نقل اللقاح إلى مركز 

تأكد من وضع عبوات الثلج  المملوءة بالفلين هي أفضل األنواع.أو البوليستيرين المصنوعة من الصناديق البالستيكية إن  الحرارة بشكل أفضل.

أثناء يوم  أعلى المبّرد )حيث أن الهواء البارد ينزل إلى األسفل!( وضع طبقة من الجرائد بين عبوات الثلج والقوارير حتى ال تتجمد اللقاحات.

تعرض اللقاحات لدرجة حرارة الجو لفترة وجيزة ليس عندما تريد أخذ اللقاحات من الصندوق، تذكر أن  ، تفادى فتح المبّرد بدون لزوم.التحصين

ي مبّرد وتضع قد يكون من المفيد تقسيم اللقاحات على مبّردين حيث تحتفظ بالكميات الكبيرة ف بمشكلة طالما لم تتعرض ألشعة الشمس المباشرة.

 كميات أصغر من اللقاحات في مبّرد آخر أو أن تخصص مبّرد لحفظ عبوات الثلج لتضيفها إلى مبّرد اللقاحات على مدار اليوم. 
 

البد من تنفيذ هذه العمليات بسرعة شديدة وال  من الضروري أيًضا استيعاب أن األمصال يجب أخذها من الثالجة وإعطائها في الحال
ل أليام على طرق وعرة( اهتزاز المصل لفترات طويلة )بسبب النق يجوز إعادة هذه األمصال للثالجة مراًرا وتكراًرا. وأسباب ذلك

)بما في ذلك ُمَولُّد الُمضاّد واللقاح والتغّيرات في درجة الحرارة أثناء تخزين المصل في المبّرد قد تسفر عن التدهور التدريجي للمصل 
  باإلضافة إلى السالمة الفيروسية( المساعد

 
 تسجيل الجرعات المستخدمة من اللقاح:

 في نهاية اليوم.كما يجب تسجيل المرتجع  في السجل قبل التحرك التحصينيجب تسجيل عدد الجرعات التي ستؤخذ إلى مركز  

 
 إدارة اللقاح:

تي يجب إعطاء اللقاح تحت الجلد على جانب الرجل الخلفية اليمنى قبل المفصل الفخذي )يصعب استئصال األورام الخبيثة المتصلة باللقاحات ال

  تام لذا ننهي عن إعطاء اللقاح في هذه المنطقة(.  على نحو تحدث في أدنى الفخذ

 

 انفصال اإلبرة عن الحقنة بسبب الضغط الزائد
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 في أكياس.  التحصينإلى مراكز كثيراً ما تنقل القطط 

 

                             
 

فوق  التحصينعلى سبيل المثال، يمكن للقطط اللطيفة أن تتلقى  يمكن للقطط التي اعتادت لمسات اإلنسان أن تتقبل العملية بدون تقييد أو بكبح محدود.

إذا عوملت القطط بالطريقة الصحيحة، يمكن ألكثر القطط  ح القطط صعبة المراس.ولكن يجب كبح جما عرقوبها بدون الحاجة إلى الكثير من الكبح.

 ضد الخدش أو العض. التحصينيجب أن تشمل أدوات الفريق القفازات الواقية ومنشفة لحماية مقدمي  بأقل قدر من التوتر. التحصينذعراً أن تتلقى 
   الواحد للحماية. يمكن للعاملين أيضاً أن يرتدوا القفازات ذات االستخدام 

 
 يمكن تطعيم القطط المتعاونة من قبل شخص واحد بدون الحاجة إلى تقييد حريتها.  إن تقليل عدد األشخاص الذين يمسكون بالقطة يقلل من توترها.

  . من عمله التحصينقد تكون هناك حاجة إلى شخص واحد للمساعدة على تثبيت القطة أو جذب انتباهها حتى ينتهي من يعطي 
 

 قد تحتاج هذه العملية إلى شخصين.  عند االحتياج إلى تثبيت القطة، يجب طرحها على جانبها واالحتفاظ بها في هذا الوضع.

 

  .أمسك بمؤخرة عنق القطة بإحكام باليد األقوى 

 

  .أمسك باألرجل الخلفية )متحاشياً األظافر( والذيل بيدك األخرى لتضمن عدم حركة القطة 
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 .قد تحتاج إلى شخص ثاني ليمسك باألرجل األمامية. ضع القطة برفق على جانبها 

 

 
 

 .لتمنع القطة من تحريك الرجل اليمنى، ضع راحة اليد التي ال  إذا كانت القطة متعاونة، يمكنك أن تترك مؤخرة العنق أو األرجل الخلفية

ستحتاج إلى  إذا كانت القطة عصبية، ال تترك مؤخرة العنق أو األرجل الخلفية. المرفق. على مفصل الفخذ أو مفصل التحصينتعطي 

  إن وضع منشفة أو قطعة قماش على القطة الخائفة سيساعد على تهدئتها.  . التحصينشخص آخر ليعطي 

  

 
 خل اإلبرة في الجلد حتى عمق حوالي نصف بوصة. أد ليس هناك حاجة لتقرص الجلد بشدة. إلعطاء اللقاح، أقرص الجلد وأمسك به بين أصابعك.

  ادفع الكبّاس وأفرغ جرعة اللقاح كاملة.  أحرص على أال تدفع باإلبرة بشدة خالل الجلد الذي تمسك به حتى ال تخرج من الناحية األخرى.
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 جولي ليفي، برنامج مأوى َمدي الطبي، كلية الطب البيطري الصورة مهداة من
 

ال يمكن في هذه الحالة تحديد مكان الحقن بدقة ولكن هذه  ط الضالة، يمكن استخدام مصائد القطط وتطعيمها وهي بداخل المصيدة.بالنسبة للقط

 الطريقة آمنة جداً للقطط والعاملين.
 

  
 

 جولي ليفي، برنامج مأوى َمدي الطبي، كلية الطب البيطري الصورة مهداة من

 
 

 األعراض الجانبية:
 أنه بالرغم من التاريخ اآلمن للقاحات الحيوانات، إال أنه من الممكن حدوث أعراض جانبية شديدة )قد تكون قاتلة في بعض األحيان(.  يجب أن نفهم

ي ن األورام الخبيثة )أنظر أعاله( أو الشعور بالخمول أو الحمى أو حتى الحساسية الشديدة التقد تشمل األعراض الجانبية التورم الموضعي أو تكو  

حدوث العرض الجانبي مباشرة، قد يصعب التأكد من تسبب اللقاح في ذلك  التحصينحتى إذا سبق  .بما في ذلك الصدمة التأقية تهدد حياة الحيوان

لوقت أو إعطاء أكثر من لقاح في نفس الوقت من نفس المنتِج أو من منتِج آخر أو إعطاء منتجات غير اللقاح في نفس ا بسبب العوامل المشوشة )مثل 

  (. التحصينوحضانة المرض وقت تلقي فيروس أو التعرض المسبق لل التحصيناألمراض التي كانت موجودة قبل 


