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ما الذي تحتاجھ الوقایة فى البشر السابقة والالحقة  .5.2.3
 للتعرض للمرض من مستلزمات؟ 

  .صابون أو منظفات لرعاية الجروح، وحاويات مياه، إذا لم يكن الماء الجاري متوفرا بشكل فوري 

  .(مضادة للفيروسات (مثل اإليثانول أو صبغة اليودمطهرات  

  .مضادات الميكروبات والتيتانوس 

 :ولقاحات داء الكلب (RIG) غلوبولين مناعي ضد داء الكلب 

 :غلوبولين مناعي ضد داء الكلب. هناك نوعان متوفران •

o الجلوبولين المناعي فى البشر (HRIG)توفر، وهو المنتج المفضل، أو إذا كان غير م: 

o الجلوبولين المناعي المنقى الخيلي (ERIG) 

وإذا كانت اللقاحات تنتج محليا،  –يمكن إعطاء اللقاحات فى البشر عن طريق العضل أو داخل الجلد  - اللقاحات فى البشر  •
توجد اليوم أربعة  .(WHO guidelines)يجب أن يتم اتباع المبادئ التوجيهية المنشورة من قبل منظمة الصحة العالمية 

 :فقط من اللقاحات فى البشر (خاليا مستزرعة) مؤهلة من قبل منظمة الصحة العالمية

o لقاح الخاليا الكلوية للقرد األخضر األفريقي (PVRV)-  داخل عن طريق العضل و  –فيرو راب ماركة مسجلة
 .األدمة

o لقاح الخاليا الجنينية األولية للكتاكيت (PCECV) ،عن طريق العضل أو داخل األدمة –رابيبيور. 

o  عن طريق العضل أو داخل األدمة -لقاح الخلية البشرية المضاعف المنقى إيموفاكس ماركة مسجلة. 

o لقاح خلية جنين البط المنقى (PDEV)  عن طريق العضل فقط –فاكسي راب.  

يمكن تقدير حجم أعداد حاالت العض من الحيوانات المشتبه فيها بالمنطقة، وهو ما سوف يعطي مؤشرا لكمية المواد البيولوجية التي و
 (RIG) قد تكون مطلوبة، عن طريق االستعانة بسجالت المستشفيات. ويمكن تقدير عدد اللقاحات و الجلوبولين المناعي ضد داء الكلب

وعلى أية حال، يجب توفير ما يكفي من الموارد في حالة تفشي المرض بصورة غير  .شهر من االستخدام 12-6على أساس توقع لمدة 
  .متوقعة

  .الحقن واإلبر بأحجام مختلفة حسب طرق الحقن 

  .(مسحات مطهرة (مثل كحول اإليسوبروبيل 

عن القيام بالوقاية بعد حدوث التعرض، باتباع المبادئ مواد التسجيل الالزمة لإلبالغ الدقيق في الوقت المناسب عن الحاالت و 
 .التوجيهية القومية واإلقليمية

  ..(بي دي إف) من هذا القسمللحصول على نسخة إلكترونية  هناأنقر
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 

 

 


