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ما الذي نحتاج الى معرفتھ قبل أن نبدأ في التخطیط .5.1
 لبرنامج مكافحة داء الكلب فى الحیوان؟

  :تحتاج لمعرفتھ معلومات عن

 وبائیة داء الكلب في منطقتك  

 األنواع الغالبة في منطقتك  

  .ینتقل داء الكلبكیف  

 د .للحصول على نسخة إلكترونیة (بي دي إف) من ھذا القسم ھناأنقر 

 وبائية داء الكلب  .5.1.1

 ما هي البيانات التي يمكنها توفير المعلومات الوبائية الالزمة؟  .5.1.1.4

  ما هي البيانات األخرى التي يمكن أن تكون مفيدة؟ .5.1.1.5

  ماذا لو لم يكن لدينا تقصى لألوبئة أو بيانات عن األوبئة؟ .5.1.1.3

 لماذا تكون المعلومات الوبائية هامة؟  .5.1.1.2

  ما هو علم األوبئة؟ .5.1.1.1

 ما هو علم األوبئة؟ .5.1.1.1

، وانتقالها ومكافحة داء الكلب في الحيوانات والسكان، في بلدك (وبائية داء الكلب أساسا هي دراسة حدوث الظاهرة (أي مدى انتشارهاإن 
، والمرافق / اإلمكانات التي هناقارتك. يتطلب توثيق وبائية داء الكلب في بلدك وجود نظام تقصى يعمل بكفاءة، كما تم وصفه  / / إقليمك

 .هناتمكن من التشخيص الصحيح لداء الكلب كما تم وصفه 

 لماذا تكون المعلومات الوبائية هامة؟  .5.1.1.2

  .يعطي الرصد الوبائي الدقيق فكرة عن الندرة النسبية لداء الكلب أو مدى شيوعه 

  .إن هذه المعلومات الزمة لتحديد مدى سرعة انتشار داء الكلب، وأين يستعصي استئصال داء الكلب وأين يسود 

 .ن هذه المعلومات ضرورية أيضا للخطة (المستهدفة) الخاصة بتدابير مكافحة داء الكلب، وإظهار مدى فاعلية تلك التدابيرإ 

 ماذا لو لم يكن لدينا تقصى لألوبئة أو بيانات عن األوبئة؟ .5.1.1.3

جميعها إلى انخفاض مستويات الوعي بمرض إن التشخيص الضعيف لداء الكلب والتقصى الهزيل وعدم االبالغ عن الحاالت، تؤدي  
  .داء الكلب

  .سوف يُعطى داء الكلب أولوية وطنية منخفضة إذا ما كان مستوى الوعي منخفضاً في غياب بيانات وبائية داعمة 

  .دون تقصى، ال يمكن قياس أو إثبات فعالية أية استراتيجية لمكافحة المرض 

 .لمعرفة كيف يمكنك الحصول على بيانات وبائية هذا القسماقرأ  
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 ما هي البيانات التي يمكنها توفير المعلومات الوبائية الالزمة؟  .5.1.1.4

الكلب على اإلبالغ الفعال عن حاالت داء الكلب فى البشر وفى الحيوان (المعطيات السريرية)، وتقديم العينات تعتمد تقصى داء  
  .(واختبارها معمليا (يُعطى للبشر والكالب وغير ذلك من الفصائل المصابة

، وهي وسيلة هامة هناهو موصوف ينبغي أيضا االستعانة بجمع بيانات إصابات العض من حيوانات، والتي يتم اإلبالغ عنها كما  
  .لقياس الحاالت بشكل غير مباشر

  .مفيدا من حيث الداللة على عبء المرض PEP ]1 [يمكن أن يكون تقييم استخدام العالج الوقائي بعد التعرض 

 .لمعرفة كيف يمكنك الحصول على هذه المعلومات هذا القسماقرأ  

 ما هي البيانات األخرى التي يمكن أن تكون مفيدة؟ .5.1.1.5

استقراء حول أعداد الكالب الموجودة، وكذلك للمساعدة في تحديد عدد السكان حجم السكان (على سبيل المثال من التعداد القومي) لعمل  
  .المعرضين للخطر

  .، لتقدير كمية اللقاحات الالزمة للحمالتالتقنياتعدد الكالب الموجودة والذي يمكن تقديره باستخدام هذه  

الحدود اإلدارية، والخصائص الطوبوغرافية والبيئية للمساعدة في تحديد متى وأين يتم تنفيذ الحمالت، ولتقييم بيانات التقصى من  
  .الوجهة الجغرافية، بشكل فعال

كن استخدامها لتقصى حركات الكالب (مثل نقاط التفتيش الصحي للحيوانات ونقاط تفتيش حركات الكالب، بما في ذلك المواقع التي يم 
  .الشرطة) لتوجيه جهود التقصى

 .معلومات عن إدارة األمراض األخرى حيوانية المنشأ 

 األنواع السائدة .5.1.2

  ما هو العدد اإلجمالي للكالب في المنطقة/البلد المستهدف؟ .5.1.2.5

  مستهدف؟أي نوع من الكالب موجود في المنطقة/البلد ال .5.1.2.4

هل هناك حيوانات أخرى باإلضافة إلى الكالب يمكنها نقل داء الكلب (مثل القطط واألبقار والخيول واألغنام والخنازير  .5.1.2.2
  والخفافيش، إلخ)؟والماعز والحيوانات البرية 

  ما هي األنواع من الحيوان التي ينبغي أن استهدافها؟ .5.1.2.1

  لماذا من المهم معرفة العالقة بين اإلنسان والكلب في بلدك/منطقتك؟ .5.1.2.3

 ما هي األنواع من الحيوان التي ينبغي أن استهدافها؟ .5.1.2.1

مكافحته في األنواع التي تكون في الغالب األعم مسؤولة عن بقاء واستمرار الوباء. يمكن يجب أن يتم توجيه جهود مكافحة داء الكلب إلى 
أن تكون الكالب أو آكالت اللحوم البرية أو الخفافيش. إذا استمر المرض عن طريق األنواع البرية، من المهم االستمرار في تحصين 

  .البشرالكالب (والقطط) ألنها من الوسائط الهامة لنقل المرض إلى 
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هل هناك حيوانات أخرى باإلضافة إلى الكالب يمكنها نقل داء الكلب (مثل القطط واألبقار والخيول واألغنام والخنازير  .5.1.2.2ص
 والماعز والحيوانات البرية والخفافيش، إلخ)؟

إلى البشر. إن الماشية المصابة عادة ما إن أي حيوان ثديي يمكن أن يُصاب بداء الكلب، وإذا كان الحيوان مسعوراً يمكنه نقل المرض 
 .تكون قد التقطت العدوى من الكالب المصابة بداء الكلب أو الخفافيش مصاصي الدماء في أجزاء معينة من العالم

 ورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 لماذا من المهم معرفة العالقة بين اإلنسان والكلب في بلدك/منطقتك؟ .5.1.2.3

التقاليد والتصورات قد تؤثر على إستراتيجيات التحصين (على سبيل المثال كيف يتم االحتفاظ بالكالب، وسهولة الوصول إلى  ألن
  .(الكالب، ومدى استعداد أصحاب الكالب لتحصينها

 

 صورة مهداة من أد فوس

 أي نوع من الكالب موجود في المنطقة/البلد المستهدف؟ .5.1.2.4

إليها، ألن  سهولة الوصولمن أجل تنظيم حمالت تحصين فعالة في منطقة ما، يكون من المهم معرفة هيكل وجود الكالب من حيث  
  .ذلك قد يكون له تأثير على استراتيجية التحصين
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الكالب المهجورة أو الكالب التى لها مالك )من المهم الحصول على معلومات عن نسبة الكالب المرخصة في مقابل غير المرخصة  
الحظ أن الكالب التي ترى هائمة  .هناوفقدت والكالب الضالة) لتأسيس التغطية بالتحصين، والتي يمكن أن تقدر وفقاً للطرق الموصوفة 

الكالب الهائمة لها أصحاب، في الممتلكات العامة ليست بالضرورة من الكالب التي ليس لها أصحاب. ففي كثير من البلدان تكون غالبية 
التي ليس  ’كالب المجتمع’ولكن يسمح لهم بالتجوال بحرية في الممتلكات العامة لجزء من الليل والنهار. كما قد يكون هناك أيضا عدد من 

  .لديها مكان إقامة واحد ومحدد، ولكنها تحظى بمستوى معين من الرعاية من قبل العديد من أعضاء المجتمع المحلي

 

إن المعلومات عن الكالب غير المملوكة معلومات بالغة األهمية ألنه قد ال يمكن الوصول إليها بسهولة، وبالتالي قد يلزم وجود  
  .عن استراتيجيات التحصين المتاحة هنااستراتيجيات أخرى غير التحصين بالحقن (اللقاحات عن طريق الفم). اقرأ 

 

 تعد الدراسات االستقصائية التي تتناول بيئة الكالب أحد العوامل المفيدة للغاية في اإلعداد لبرنامج مكافحة هذا الداء. وثمة إرشادات 

ات استقصائية بسيطة. إال أنه في حالة محدودية الموارد؛ البد من تركيز الجهود على أهم متاحة هنا بشأن كيفية إجراء دراسة بيئية ودراس
  .األسئلة التي تبحث في تقدير عدد الكالب بالمنطقة وأفضل الطرق للوصول إليها لتحصين أكبر عدد ممكن من الكالب
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WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 لعدد اإلجمالي للكالب في المنطقة/البلد المستهدف؟ما هو ا .5.1.2.5

% من أعداد الكالب في حاجة إلى تحصين، كما 70في بعض الحاالت، من أجل مكافحة فعالة لداء الكلب، يكون ما ال يقل عن  

يمكن أن تكون هذه النسبة أعلى في األماكن المكتظة بالسكان، أو أقل في المناطق التي تكون حركة  .لدراسةهذه اهو مبين في 

معظم الكالب بها مقيدة. يجب تحديد فعالية الحملة عن طريق مقارنة عدد اللقاحات المعطاة لألعداد التقديرية للسكان األصليين 
  .حصينباالستطالعات التي تتم في مرحلة ما بعد الت

 

ينبغي إجراء االستطالعات الخاصة بالمنازل والبيئة قبل أن تبدأ الحملة من أجل تقديم معلومات أكثر دقة لتخطيط الحمالت  

والحصول على معلومات بشأن إمكانية الوصول إلى الكالب لتحصينها، على سبيل المثال تلك التي لها أصجاب /التي ليس 
  .هنايدة. ويمكن معرفة طرق هذه االستطالعات لديها أصحاب أو مقيدة/ غير مق

 

الكلب تقع عادة في  :اإلنسان إذا لم يكن ذلك ممكنا (حالة تفشي المرض، وضع طارئ)، فإنه يجب أن يكون مفهوما أن نسب 

نطاقات محددة، على أساس نوع الثقافة والمجتمع (أي المناطق الريفية، المناطق الحضرية وما إلى ذلك) وعادة ما يمكن وضع 
  .للحصول على معلومات حول هذه النسب من مجاالت دراسة محددة هناتقديرات أولية ألعداد الكالب. أنقر 

 

بمجرد البدء في إجراءات حملة التحصين، فإنه ينبغي جمع معلومات أكثر تفصيال من خالل االستطالعات المنزلية  

، األمر الذي من شأنه أيضا أن يوفر معلومات تتعلق هناصين، كما هو موضح واستطالعات الشارع، لمرحلة ما بعد التح
الت الالحقة، وبيان ما إذا كانت هناك حاجة إلى التحصين بانتشار تحصين الكالب. سوف تساعد تلك البيانات في تحسين الحم

  .التكميلي

 

يمكنك استخدام حمالت التحصين في "البحوث التشغيلية" عن عدد الكالب الموجودة وسهولة الوصول إلى هذه األعداد من 
 الكالب عن ط

 كيف ينتقل داء الكلب .5.1.3

  هل يمكن أن ألتقط عدوى داء الكلب من مريض بداء الكلب إذا شاركته الغذاء والماء؟ .5.1.3.7
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  هل يمكن أن ينتقل داء الكلب أثناء ذبح الحيوانات؟ .5.1.3.6

 

  هل يمكن أن ينتقل داء الكلب عن طريق تغذية كالب الشوارع؟ .5.1.3.5

  هل يمكن أن ينتقل داء الكلب عن طريق الطعام (أي عن طريق تناول اللحوم أو الحليب)؟ .5.1.3.4

  ما طول فترة حضانة المرض بعد حدوث التعرض؟ .5.1.3.3

  ض لداء الكلب؟ما هو بالضبط معنى التعر .5.1.3.2

  كيف ينتقل داء الكلب؟ 5.1.3.1

 .ريق تعليم الكالب المطعمة بأطواق خاصة أو تلوينات مؤقتة، لمالحظتها في الشوارع والمنازل

 كيف ينتقل داء الكلب؟ 5.1.3.1

 .هناما زال العض هو أهم طرق انتقال العدوى، ولكن من الممكن حدوث أنواع أخرى للتعرض للعدوى تكون أكثر ندرة كما هو موضح 

 ً  .ينتقل داء الكلب عندما يدخل الفيروس جرحاً مفتوحاً أو غشاءاً مخاطيا

 ما هو بالضبط معنى التعرض لداء الكلب؟ .5.1.3.2

يحدث التعرض لداء الكلب عندما يتم دخول اللعاب المصاب بالفيروس أو غيره من المواد المعدية المحتملة (مثل األنسجة العصبية) في 
لمزيد من المعلومات حول كيفية منع التعرض أو التعامل مع التعرض.  هناجروح الجلد الحديثة والمفتوحة أو في األغشية المخاطية. أنقر 

إن االتصال غير المباشر (المالعبة أو التعامل مع حيوان، ومالمسة الدم أو البول أو البراز، واتصال اللعاب بالجلد السليم) ال يعد 
 ً  .تعرضا

 طول فترة حضانة المرض بعد حدوث التعرض؟ما  .5.1.3.3

قد تختلف فترة الحضانة طبقا لعدة عوامل بما في ذلك شدة ومكان العضة، ولكن الفترة المتوسطة هي من ثالثة إلى ثمانية أسابيع بعد 
 .(ست سنوات التعرض في البشر والحيوانات الداجنة والبرية، بالرغم من تلقي بالغات عن فترات حضانة أطول كثيراً (حتى

 هل يمكن أن ينتقل داء الكلب عن طريق الطعام (أي عن طريق تناول اللحوم أو الحليب)؟ .5.1.3.4

لك، يتم قتل فيروس داء الكلب بالحرارة، وبالتالي فإن تناول اللبن المبستر أو اللحم المطبوخ (بما في ذلك لحم الكالب) اليعد خطرا. ومع ذ
 .من بقرة / معزة مصابة يؤدى الى خطر التعرض للمرضفإن شرب الحليب غير المبستر 

 هل يمكن أن ينتقل داء الكلب عن طريق تغذية كالب الشوارع؟ .5.1.3.5

 هل يمكن أن ينتقل داء الكلب أثناء ذبح الحيوانات؟ .5.1.3.6ال

الكالب والقطط غير المحصنة، على من الممكن التعرض لداء الكلب نتيجة لذبح أو تجهيز أو استهالك حيوان مصاب. لقد أعتبر ذبح 
سبيل المثال، خطرا متزايدا على صحة اإلنسان في بلدان يكون فيها استهالك لحوم الكالب، وبدرجة أقل، لحوم القطط شائعاً (مثل كثير 

قد تتعدد نقاط دخول فيروس داء الكلب في تلك الحاالت: تلوث الجروح أو الخدوش،  .هذه الدراسةمن البلدان اآلسيوية)، كما هو مبين في 
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خصوصا في اليدين؛ إزالة وإعداد مخ الحيوان، والتي يمكن أن تولد كميات كبيرة من فيروسات داء الكلب المعدية مع انتقال العدوى عن 
ك وجبات المخ. وتتضمن طرق الوقاية ضد التعرض في تلك الحاالت ارتداء المالبس الواقية وتجنب طريق األغشية المخاطية؛ واستهال
لمزيد من المعلومات حول كيفية منع التعرض للمرض أو التعامل معه في هذه  هناأيضا). أنقر  هنااقرأ )استهالك اللحوم غير المطبوخة 

 .الظروف وغيرها

 .لشارع بعض الشخص أو لعق جلد مجروحيمكن أن ينتقل داء الكلب بهذه الطريقة إال إذا قام كلب ا 

 هل يمكن أن ألتقط عدوى داء الكلب من مريض بداء الكلب إذا شاركته الغذاء والماء؟ .5.1.3.7

من غير المرجح أن ينتقل داء الكلب من خالل تقاسم الطعام والماء، ولكن إذا المس لعاب المريض المصاب أغشيتك المخاطية (الفم)، 
 .بة التعرض للمرض ويجب التماس العالج الطبيفإن ذلك يكون بمثا

 


