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 بالحقنالتحصين 
 الكالب تحصينطرق 

 ناتال لداء الكلب( -)الصور مهداة من مشروع كوازولو
 

 المنزلية. للكالبتقدم هذه الوثيقة إرشادات بسيطة حول الطرق الصحيحة إلعطاء لقاح داء الكلب 
 

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

 التالية:

 
 الحقن:

جرعة باستخدام نفس الحقنة( مع تغيير اإلبرة قبل  02عدد من الحيوانات باستخدام نفس الحقنة )يمكن إعطاء حوالي  تحصينمن الممكن 

جرعة في الحقنة وتغيير اإلبر تشوبها  02ئة ومع ذلك، يجب األخذ في االعتبار أن تعب الحيوان التالي مما يوفر في التكلفة. تحصين

 مخاطرة ولو كانت ضئيلة بانتقال األمراض المنقولة عن طريق الدم. 
 

 إن النصائح العملية هي:  مل كافية ألداء المهمة. 3-0إن حقنة سعة  .1
 يجب أن تتمكن من حمل الحقنة في يدك براحة. . أ

 تحصينديئة الصنع قصيرة العمر )لذا ال يمكن استخدامها للإن الحقن ر يجب استخدام الحقن ذات الجودة العالية. . ب

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسرب اللقاح من  عدة مرات( كما أنها تفقد العالمات بسرعة )مما يؤثر على الدقة(.

 ناحية الكبّاس.
 إن التعقيم هام فال يصح استخدام الحقن الموجودة في عبوات مبتلة أو مفتوحة.  .0

 
 اإلبر:

يمكن  يمكن أن يختلف ذلك باختالف التفضيالت الشخصية. .بالنسبة للكلب 01المتعارف عليه استخدام إبرة مقاس من  .1

إن اإلبر الرفيعة تزيد من الضغط والوقت المطلوب إلدخال اللقاح في جسم الحيوان  للكالب األصغر. 03استخدام اإلبر مقاس 

 برى. في الحمالت الك تحصينمما قد يؤثر على وتيرة ال
من المفيد أن يغلق طرف اإلبرة بإحكام على الحقنة لتفادي التسرب فعندما يزيد الضغط على الكبّاس عن سرعة مرور اللقاح  .0

عبر اإلبرة، تنفصل اإلبرة عن الحقنة ويندفع رذاذ اللقاح خارج الحقنة )كما هو مبين في الصورة أدناه(. هناك عدة أسباب 

 لحدوث ذلك: 
 ر من المطلوبقياس اإلبرة أصغ . أ

 إدخال اإلبرة داخل الجلد بدالً من إدخالها تحت الجلد. . ب
 استخدام اإلبر الطويلة التي تزيد الضغط. . ج
 عدم تثبيت اإلبر بإحكام. . د

 

                              
 

ستخدام إبر من هذا الطول يمنع إن ا مم. 11الكالب في ظروف الحمالت هو  تحصينإن الطول األمثل لإلبرة ل . ه

أنظر  -)مثل اندفاع اللقاح للخارج  تحصينحدوث العديد من المشاكل التي يواجهها من تنقصهم الخبرة من مقدمي ال

 أعاله(.

انفصال اإلبرة عن الحقنة بسبب الضغط 

 الزائد
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 يجب التخلص من اإلبر في حاويات التخلص من المواد الحادة ثم إحراقها. .كلبيجب استخدام إبرة معقمة لكل  . و
غطاء على اإلبرولكن إذا اضطررت إلى ذلك، عليك القيام بذلك بالطريقة الصحيحة لتفادي يجب تفادي إعادة ال

اإلصابات، مثالً عن طريق وضع الغطاء على سطح ثابت ثم إدخال اإلبرة في الغطاء وليس وضع الغطاء باليد 

 على اإلبرة.
 

 تخزين ونقل اللقاح:
  وا فعالية اللقاحات.يمكن للحرارة والبرد القارس والتعرض للضوء أن يبطل

 
احتفظ بترمومتر في الثالجة لتتأكد من صحة  درجات مئوية.  7و 0يجب تخزين اللقاحات في ثالجة تتراوح درجة حرارتها ما بين 

انقطاع التيار الكهربائي مع مالحظة درجة تأكد من إغالق أبواب الثالجة بإحكام واتركها مغلقة أثناء  درجة الحرارة في جميع األوقات.

  تفادى استخدام الثالجات ذات وحدة التجميد المفتوحة.  الحرارة داخل الثالجة عند عودة التيار. 
 

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

المنفصل في قاع القارورة التي تحتوي على عدة جرعات مما يسبب األلم وانزعاج موضع الحقن كما يقلل فصل مركبات المساند 

  المستضدي من فعالية اللقاح. 

 
جودة تحافظ إن المبّردات عالية ال .تحصينوخالل يوم ال تحصينيجب تخزين اللقاح في مبّرد به عبوات الثلج أثناء نقل اللقاح إلى مركز ال

تأكد من  إن الصناديق البالستيكية المصنوعة من البوليستيرين أو المملوءة بالفلين هي أفضل األنواع. على درجة الحرارة بشكل أفضل. 

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

عندما تريد أخذ اللقاحات من الصندوق، تذكر أن تعرض اللقاحات  ، تفادى فتح المبّرد بدون لزوم.تحصينأثناء يوم ال تتجمد اللقاحات.

قد يكون من المفيد تقسيم اللقاحات على مبّردين  لدرجة حرارة الجو لفترة وجيزة ليس بمشكلة طالما لم تتعرض ألشعة الشمس المباشرة. 

الكميات الكبيرة في مبّرد وتضع كميات أصغر من اللقاحات في مبّرد آخر أو أن تخصص مبّرد لحفظ عبوات الثلج لتضيفها حيث تحتفظ ب

 إلى مبّرد اللقاحات على مدار اليوم. 
 

 تسجيل الجرعات المستخدمة من اللقاح:
 جب تسجيل المرتجع في نهاية اليوم.في السجل قبل التحرك كما ي تحصينيجب تسجيل عدد الجرعات التي ستؤخذ إلى مركز ال 
 

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

)بما والتغّيرات في درجة الحرارة أثناء تخزين المصل في المبّرد قد تسفر عن التدهور التدريجي للمصل على طرق وعرة( 
.في ذلك ُمَولُّد الُمضاّد واللقاح المساعد باإلضافة إلى السالمة الفيروسية(  
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 حقن اللقاح:
إال أن األمور التالية  تحصينيجب اإلمساك بالجلد استعداداُ إلدخال اإلبرة. بالرغم من أن هذا سيعتمد على التفضيالت الشخصية لمقدم ال

 قد تساعد:
 

 
 

وإذا يجب أن تكون هذه المنطقة في المنتصف فوق الفقرات  ح فيهاهناك اختالف في اآلراء حول أي منطقة من الرقبة يتعين إدخال اللقا

 إدخال اللقاح في أحد جانبي الخط األوسط. من الشائع أم يسار ذلك أو يمينه.
 

 
 

 الطريقة الصحيحة
 

 ارفع جلد الرقبة .1
أحقن كما هو موضح بموازاة  .0

 ثنية الجلد

 الخاطئةالطريقة 
 

إذا أدخلت اإلبرة بزاوية قائمة على ثنية الجلد، قد تدفع  .1

 اإلبرة لتخرج من الناحية األخرى.
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 أماكن الحقن:
 

 
 
 

لذا ية في هذه المنطقة من األوعية الدموكبير يوجد عدد  تفّضل هذه المنطقة حيث أن الجلد رخو ومن السهل رفعه. –الرقبة  . أ

 ليتأكد أن اللقاح لم يدخل في األوعية الدموية. تحصيناس بعد الأن يسحب الكبّ  تحصينيجب على مقدم ال
 تعتبر هذه المنطقة أكثر األماكن سهولة وأماناً في إطار الحمالت. –الضلوع  . ب
 هذا مكان بديل نظراً لوجود جلد رخو فيه. –الجلد حول الخاصرة  . ج
يشيع استخدام هذه المنطقة للحقن السريع خاصة مع الكالب صعبة  موضع مألوف للحقن في العضل. –فية الرجل الخل . د

يوصى باستخدام اإلبر القصيرة من  يكمن الخطر في وجود العصب الوركي وعظام الرجل التي قد تتلف أثناء الحقن. المراس.

 من ذوي الخبرة فقط.  تحصينقبل مقدمي ال
  

 (أ)

 (ج) (ب)

 (د)


