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 البنیة التحتیة .3.1

  .تحتاج القضايا التالية إلى معالجة لتصميم برامج فعالة لمكافحة داء الكلب في الكالب

 .للحصول على نسخة إلكترونية (بي دي إف) من هذا القسم هناأنقر

 

  من هم العاملين الذين يمكن أن يكونوا حاضرين للقيام بحمالت تحصين الكالب؟ .3.1.1

 

  ما هي البنية التحتية الالزمة لتخزين اللقاحات؟3 .1.2.

 

  من هم العاملين المطلوبين والبنية التحتية الالزمة لتقصى داء الكلب؟ .3.1.3

 

  ما هي البنية التحتية المطلوبة للتعقيم الجراحي؟ .3.1.4

 

  ما هي المرافق الطبية المتاحة لتوفير العالج لإلنسان بعد التعرض لمخاطر اإلصابة؟ .3.1.5

 

  ما مدى جودة تدريب العاملين؟ .3.1.6

 

  برات المتوفرة لتشخيص داء الكلب؟ما هي المخت .3.1.7

 

  ما هو الحد األدنى لمتطلبات المختبرات التي تقوم بالتشخيص األساسي لداء الكلب؟ .3.1.8

 

  ما هو الحد األدنى للبنية التحتية لتوفير األدوية لإلنسان قبل وبعد التعرض لمخاطر اإلصابة بالمرض؟ .3.1.9

 

 من هم العاملين القادرين على إعطاء األدوية قبل وبعد التعرض لمخاطر اإلصابة بالمرض؟  .3.1.10
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 من هم العاملين الذين يمكن أن يكونوا حاضرين للقيام بحمالت تحصين الكالب؟.3.1.1.

يجب أن تكون حمالت التحصين تحت اإلشراف العام لألطباء  - اإلدارات الحكومية للخدمات البيطرية واألمراض حيوانية المنشأ  
  .البيطريين، غير أنه ستكون هناك حاجة لمساعدة موظفين آخرين خالل الحمالت

 

مملوكة في العيادات الطبية، إال أنهم يمكنهم أيضاً يشارك الممارسون البيطريون من القطاع الخاص بشكل عام في تحصين الكالب ال 
المشاركة في حمالت التحصين واسعة النطاق التي يمكنها أن توفر فرصاً للتعامل مع العمالء الجدد المحتملين، وتوفير خدمات سريرية 

  .إضافية خالل الحملة

 

  .ولوا اإلرشاد الزراعي والمساعدون البيطريونالقائمون على الرعاية الصحية للحيوانات وعلى تربية الماشية، ومسؤ 

 

  .(كولومبيا –دراسة حالة )قطاع الصحة العامة، على سبيل المثال مرشدين الصحة 

 

  .(تنزانيا -دراسة حالة) المساعدون المجتمعيون 

 

  ]1 [المنظمات غيرالحكومية 

 

يمكن أن يلعب المتطوعون دوراً قيماً للغاية في حمالت التحصين، على الرغم من أن االستعانة بالمتطوعين من غير  -المتطوعون 
  .(الفلبين - دراسة حالة) المهنيين كمطعمين قد يحتاج إلى ترخيص من السلطات

 

  .يمكن أن يكون األطباء البيطريون والممرضون البيطريون المتطوعون من الخارج مصدراً للدعم قصير األجل 

 

 -دراسة حالة) (زامبيا -دراسة حالة ) يمكن إشراك طلبة الطب البيطري كجزء من تدريبهم –الكليات البيطرية أو أساتذة الجامعة  

  .(تركيا - دراسة حالة) (تركيا -دراسة حالة) (الفلبين

 

  .(الموارد االتحادية (مثل الجيش 

 

  .(تركيا - دراسة حالة) أطفال المدارس 

 

 صورة من مشروع مرض وحوش سرنجتي

 (1المنظمات غيرالحكومية(]1 [

 لتخزين اللقاحات؟ ما هي البنية التحتية الالزمة .3.1.2
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ن هناك حاجة للثالجات بكميات كافية لتخزين كميات كبيرة من اللقاحات الحيوانية / البشرية. إذا لم تتوفر الكهرباء، فإن وحدات الكيروسي
لميدان، ولكن والغاز تعد خيارات جيدة. إن الثالجات التي بها وحدة تجميد مفيدة لتجميد عبوات الثلج للحفاظ على محتوى المبردات في ا

 .ينبغي أال تستخدم وحدات التجميد في تخزين اللقاحات

 

 من هم العاملين المطلوبين والبنية التحتية الالزمة لتقصى داء الكلب؟ .3.1.3

ت، من المطلوب وجود موظفين مدربين على تنفيذ عمليات تقصى داء الكلب، بما في ذلك الموظفين المسؤولين عن تجميع البيانات والعينا
لمزيد من  هناوالموظفين المسؤولين عن جمع وتحليل البيانات وموظفي المختبر الذين تقع على كاهلهم مسؤولية تشخيص داء الكلب. أنقر

حتية جاهزة، ويجب أن تكون االستراتيجيات متفق عليها بين األطراف المعلومات عن موظفي تقصى داء الكلب. يجب أن تكون البنية الت
ال، المسؤولة لضمان التدفق السريع والفعال للبيانات. تشتمل البنية التحتية األساسية على الكهرباء والبنية التحتية للنقل، ووسائل االتص

 .مثل الهاتف وشبكات الحاسبات والبنية التحتية للمكاتب/المختبرات

 ما هي البنية التحتية المطلوبة للتعقيم الجراحي؟ .3.1.4

 ما هي المرافق الطبية المتاحة لتوفير العالج لإلنسان بعد التعرض لمخاطر اإلصابة؟ .3.1.5الرقابة الت

ردات يجب أن يتوفر لدى جميع العيادات الخاصة بمكافحة داء الكلب وغرف الطوارئ في المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة مب
 .وعاملين مدربين تدريباً جيداً على الحفاظ على اللقاحات وإعطائها

 .في أماكن أخرىناسلية باستخدام التعقيم الجراحي بنية تحتية ومعدات معينة. يوجد الوصف الخاص بها 

 دى جودة تدريب العاملين؟ما م .3.1.6

يجب أن يحصل العاملون في برنامج مكافحة داء الكلب فى الحيوان (بما في ذلك الموظفين البيطريين والطبيين والفنيين) على تدريب 
 .هنامحدد في جميع المهام المتعلقة بالمرض، التي تم وصفها 

 ما هي المختبرات المتوفرة لتشخيص داء الكلب؟ .3.1.7

والمراكز المتعاونة في مجال داء  ]1 [هي مرافق المختبرات اإلقليمية، والمختبرات القومية لداء الكلب، ومختبرات منظمة الصحة العالمية
لعينات في معظم البلدان، ينبغي قيام المختبر اإلقليمي بالتشخيص ثم يتم إرسال جميع ا ]2 .[الكلب، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
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ة اإليجابية إلى المختبر المرجعي القومي لذلك البلد بغرض التأكيد على إيجابية العينات، ولمزيد من التوصيف إذا ما كانت البنية التحتي
ة/ تسمح بعمل ذلك. يكون على المختبر القومي لداء الكلب في نهاية األمر القيام بإرسال تقارير في هذا الشأن إلى منظمة الصحة العالمي

يمكن الحصول على معلومات عن أماكن مختبرات التشخيص اإلقليمية والقومية من خالل وزارات  .الحيوانية المنظمة العالمية للصحة 
الصحة والزراعة، أيهما أو كليهما. يمكن أن تقوم المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم في مجال توصيف 

 (FTA) تي تم تطويرها للتخزين اآلمن (في درجة حرارة الغرفة)، مثل معلقات الدماغ على بطاقات ورق مرشحالفيروسات، والطرق ال

 وإرسال العينات الى المختبرات الدولية. كما يمكن أيضا أن تساعد المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية في توفير كاشفات المواد

دراسة )توءمة المختبرات في البلدان النامية مع المؤسسات ذات الخبرة لتعزيز القدرات التشخيصية والتدريب، على سبيل المثال مبادرات 
  .لالطالع على قائمة المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية هناأنقر  .(تركيا - حالة ألمانيا 

 (1ظمة الصحة العالمية (من]1 [

 (2المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (]2 [

 المختبرات التي تقوم بالتشخيص األساسي لداء الكلب؟ما هو الحد األدنى لمتطلبات  .3.1.8

بالتشخيص األساسي لداء الكلب؟ إن العمل في المختبرات مع فيروس داء الكلب يشكل مخاطر معينة على صحة العاملين والبيئة، لذلك 
ب المحتمل إلى البيئة. وعند لمنع المرض الذي يصيب البشر)، وخطر التسر)ينبغي بذل جهود للحد من خطر التعرض للمواد المعدية 

القيام بإنشاء مختبرات جديدة، سيكون من الحكمة طلب المشورة من السلطات التنظيمية القومية والسلطات الدولية المختصة (على سبيل 
بالنسبة لداء الكلب، من النادر للغاية حدوث حاالت عدوى داء الكلب مرتبطة بالمختبرات.  ]1 .[المثال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

شكل اختبار وفحص الحيوانات الميتة التي يشتبه إن التحصين مطلوب لجميع الفنيين على سبيل الوقاية. في المختبرات جيدة التدريب، ال ي
في إصابتها بداء الكلب، خطورة كبيرة من زيادة انتشار المرض. لذلك، فإنه على الرغم من أن المختبرات التي حققت المستوى الثالث 

مالئمة،  (BSL2) وى الثانيتكون مفضلة عن غيرها من المختبرات، فإن المختبرات التي حققت المست (BSL) **3من السالمة الحيوية 
 :على األقل مع تغطية المتطلبات التالية

  ]2. [تطعيم موظفي المختبرات ومتابعة مستوى المناعة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالميه 

 

 .استخدام مختبرات منفصلة لتداول وتخزين األنسجة المصابة بداء الكلب 

 

  .(مخولين فقطتقييد الدخول إلى المختبر (للموظفين ال 

 

دخول مختبرات داء الكلب من خالل غرفة خلع المالبس (تغيير مالبس المختبر عندما الدخول والخروج من مختبرات داء الكلب)  
  .(واستخدام معدات حماية شخصية إضافية في المختبر (النظارات واألقنعة والقفازات

 

لقراءة المزيد عن  هناللحصول على معلومات عن المعدات والمستلزمات والبروتوكوالت الالزمة في مختبر داء الكلب و هناأنقر
 .السالمة الحيوية المختبرية واألمن البيولوجيالتوصيات الدولية في مجال 

 (1المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (]1 [

 (2منظمة الصحة العالميه (]2 [

 ما هو الحد األدنى للبنية التحتية لتوفير األدوية لإلنسان قبل وبعد التعرض لمخاطر اإلصابة بالمرض؟ .3.1.9

القدرة على إعطاء اللقاحات بطريقة معقمة، والمعدات الالزمة لتخزين اللقاحات على نحو  العيادات البشرية أو العيادات الخارجية مع
لمعرفة المبادئ  هنائية البشرية وللحصول على معلومات بشأن اإلمدادات الالزمة لعيادة تتولى إعطاء األدوية الوقا هنامالئم. أنقر 

 .التوجيهية بشأن إدارة التعامل مع الجروح الناجمة عن عضة الحيوان وأدوية الوقاية ضد مرض داء الكلب فى البشر

 من هم العاملين القادرين على إعطاء األدوية قبل وبعد التعرض لمخاطر اإلصابة بالمرض؟  .3.1.10



 

الكلب داء ومكافحة بمنع الخاص البرنامج  5 

 

Canine Rabies Blueprint www.caninerabiesblueprint.org 2013 يوليو:  تحديث آخر.  2 اإلصدار  

الموظفون من المهن الطبية المدربون على إعطاء اللقاحات والرعاية األولية للجروح وإعطاء الجلوبولين المناعي ضد داء الكلب 
]. 1[ RIG ينبغي عليهم، على وجه الخصوص، تفهم أن كل الجروح تتطلب عناية خاصة وأنه ينبغي أن يعطى الجلوبولين المناعي لجميع

تم تنظيفها قبل الخياطة. عالوة على ذلك، ينبغي أن يكون العاملون في المجال الطبي مدركين أنه ال ينصح بعمل  جروح العض التي
خياطة للجرح إذا كان من الممكن تجنب ذلك، وفي الحاالت التي يكون فيها من الضروري القيام بعمل خياطة، يجب إعطاء الجلوبولين 

  .ولون عن إعطاء لقاح داء الكلب في الجلد قد تلقوا تدريباً خاصاً على هذا األسلوب من اإلعطاءالمناعي. يجب أن يكون الموظفون المسؤ

 

 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

  (RIG)الجلوبولين المناعي ضد داء الكلب]1 [

 


