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 من الذي نحتاجھ للتدریب وعلى أي شيء؟ .5.3

الكلب یجب أن یشمل توفیر التدریب المھني لبرنامج مكافحة داء 
للحصول على قائمة بالھیئات  ھنافى الحیوان الجھاز الوظیفي الموصوف في ھذا القسم. أنقر

  .التي یمكن أن توفر ھذا التدریب

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

  تقصى داء الكلب .5.3.1

  المكون الخاص بالكلب .5.3.2

 المكون الخاص باإلنسان  .5.3.3

  آخرون .5.3.4

 تقصى داء الكلب .5.3.1

 من الضروري تطوير طرق رصد هذا الداء ونظام اإلبالغ عنه وتطبيقها حتى يتسنّى جمع البيانات ورفع تقارير بها بانتظام لتقييم نمو 

 .هذا الداء

الحيوانة مثل المسؤولون البيطريون، والمساعدون البيطريون ومسؤولوا الثروة فى )أفراد تقصى داء الكلب ومسؤولوا التحقيق 
والمرشدون والمساعدون الميدانيون والحراس والعاملون في المجال الطبي الذين يجب أن يكونوا على اتصال بموظفي التفتيش الميداني، 

 :ويعملون بتعاون وثيق معهم) في

اء الكلب في اإلنسان، كما الجمع األساسي للبيانات الوبائية مثل حاالت داء الكلب في الحيوان، والتعرض اإلنساني للعض وحاالت د 
  .هناجاء 

  .تقديم تقرير عن بيانات الرصد لعلماء األوبئة 

  .هناها وإرسالها إلى المختبرات التشخيصية لالختبار، كما جاء جمع عينات التشخيص من الحيوان، وتغليف 

 (.فحص وبائية داء الكلب فى البشر وفى الحيوان ( الكالب 

  الوبائيات خبراء

جمع البيانات الوبائية األساسية (على سبيل المثال انتشار التحصين، حاالت داء الكلب فى الحيوان، حاالت التعرض لداء الكلب لإلنسان  
نات وحاالت الوفاة من داء الكلب لإلنسان، جرعات لقاح داء الكلب فى البشر التي تم تقديمها)، وإدارة قواعد البيانات، تحليل البيا

  .وتفسيرها لرصد التقدم الذي تم نتيجة التدخل

  .إعداد التقارير ونشر المعلومات 

 .الفحص لوبائي لداء الكلب فى البشر وفى الحيوان 

  :الجهاز الفني في مختبرات تشخيص داء الكلب في

  .البروتوكوالت واإلجراءات العامة للمختبرات 

  .(ت التجميد، والمجاهر، إلخصيانة/ خدمة المعدات (الثالجات/وحدا 
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  .إعداد / تناول / تخزين الكواشف 

  .وهنا هناتقنيات تشخيص داء الكلب األساسية، الموصوفة  

 .تسجيل البيانات واإلبالغ عن النتائج المختبرية 

 المكون الخاص بالكلب .5.3.2

 :الصحة) فيالذي قد يعين في وزارة الزراعة أو )المنسق القومي لمشروع داء الكلب 

  .(إدارة/تنسيق المشاريع/ األفراد ( بما في ذلك تدريب الموظفين الرئيسيين 

  .جميع الجوانب المتصلة بوبائية وبرامج مكافحة داء الكلب 

  .جمع/تحليل البيانات الوبائية األساسية 

  .الميزانية والحسابات 

  .ماليةشراء اللقاحات والمواد االستهالكية والمعدات الرأس 

  .إعداد وتحليل وتفسير التقارير 

  .تقصي وبائية داء الكلب فى البشر وفى الحيوان لدى الكالب 

 .تبادل المعلومات وتنسيق أنشطة مكافحة داء الكلب بين قطاعي الصحة واليطرى فى البشر وفى الحيوان 

  :الموظفون البيطريون في

  .هناالستجابة المناسبة، كما هو موصوف تشخيص العالمات السريرية لداء الكلب وا 

عض/المشتبه فيها أو القتل الرحيم تقييم الحيوانات والتخلص منها، على سبيل المثال تقصى الحيوانات المصابة بداء الكلب التي ت 
  .وهنا هناالمباشر كما هو موصوف 

  .هناجمع عينات تشخيص حيوانية والتعبئة واإلرسال إلى المختبر التشخيصي لالختبار، كما هو موصوف  

  .تقديم رسائل رئيسية ألصحاب الكالب عن الملكية المسؤولة 

  .(التحصين (أنظر القائمين على تحصين الحيوانات أدناه 

ير التحكم في أعداد الكالب واألساليب الرحيمة للقبض على الكالب، والقتل الرحيم (مثل الحيوانات المصابة بداء الكلب المشتبه فيها تبر 
على أساس تاريخ العض والعالمات السريرية) ووسائل تحديد النسل (التعقيم الجراحي) بما في ذلك التسكين والتخدير والرعاية الالحقة 

  .هناو هناجراحية، كما هو موضح للعمليات ال

  .التسجيل الدقيق للبيانات البيطرية 

  .قسم التشريعالتشريعات البيطرية (بما في ذلك اإلخطارات)، والمتطلبات الصحية فى الحيوان حركة الحيوانات ، كما هو موضح في  

دوره في المسائل المتصلة بالصحة العامة لتعزيز تبادل المعلومات بين قطاعي صحة اإلنسان والحيوان (رصد عض الحيوانات،  
  .(واختبار العينات في الوقت المناسب وإبالغ النتائج للمسؤولين الطبيين

 .الفحص الوبائي لداء الكلب فى البشر وفى الحيوان 

مثل األطباء البيطريون، المساعدون البيطريون ومسؤولو الثروة الحيوانية، ومسؤولو اإلرشاد )تالقائمون على تحصين الحيوانا
الزراعي، والعاملون في مجال الصحة الحيوانية، ومساعدوا الطب البيطري، وطالب الطب البيطرى، ومساعدو المجتمع والمتطوعون) 

 :في

  .هناز للمجتمعات المحلية، كما هو موضح تقنيات الدعاية واإلعالن بما في ذلك معلومات وتحفي 

  .أساليب موحدة لجمع بيانات (مثل تسجيل معلومات المالك/معلومات الكلب) واستكمال الشهادات 

  .ات البيطرية والعناية بهاالتعامل مع المعد 

  .للوصول إلى البروتوكول هنااألساليب الرحيمة لإلمساك بالكالب/حجزها من أجل التحصين. أنقر  

للحصول على مزيد من المعلومات) وعن  هنا] باللقاحات الحيوانية بالحقن (أنقر 1أوصت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية حاليا [ 
للحصول على مزيد من المعلومات). إن ذلك أمر بالغ األهمية ألنه في بعض المناطق مازالت تستخدم لقاحات منتهية  هناطريق الفم (أنقر 

 .للوصول إلى البروتوكول هناتخزين وإدارة اللقاحات. أنقر  .الصالحية وغير فعالة، وتعرض البرامج للخطر وتثبط األفراد
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

و العيادات المتنقلة أو من منزل إلى منزل) وطريقة بروتوكوالت تحصين الكالب ألية استراتيجية (أي مراكز التحصين الثابتة، أ 
  .هناالتحصين المستخدمة (أي التحصين بالحقن وعن طريق الفم)، كما هو موضح 

  .هناانات، موصوفة أساليب تعليم الحيو 

 .(متابعة جمع البيانات (على سبيل المثال لتقدير انتشار التحصين 

  :ي ذلك المتطوعين) فيالمديرون والموظفون في مالجئ الحيوانات (بما ف

  .إجراءات رعاية وتربية الكالب 

  .التعامل مع الكالب 

  .رصد الحالة الصحية وتوفير العالجات البيطرية المطلوبة 

  .إجراءات إيجاد المأوى، والتعقيم والقتل الرحيم 

  .حفظ السجالت وإبالغ السلطات 

 

 موظفوا دعم التحصين والسائقون

  :بالحيوان (على سبيل المثال المشرفون والمسؤولون عن تقصى الحيوانات) فيمفتشو الرفق 

  .توعية الجمهور وتنفيذ تشريعات/لوائح صحة الحيوانات وسالمتها 
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  .التعامل مع المعدات البيطرية والعناية بها 

  .أساليب تعليم الحيوانات 

 .إعالم / تحفيز المجتمعات المحلية 

العاملين في المجازر وعمال تعبئة اللحوم ومعالجتها)، بالنسبة للبلدان التي يطبق فيها ذلك، يجب تدريبهم )م الكالب المتعاملون في لحو
 .هناعلى التعامل اآلمن مع الكالب والمخاطر التي تنطوي عليها عمليات ذبح الكالب، الموصوفة 

 .هناإذا كان االنتاج يتم محليا، وفقا للمبادئ التوجيهية المنشورة، المقدمة العاملون الفنيون في مختبرات لقاح داء الكلب 

 .هنااد للكالب، الموصوفة في تقنيات عمل تعدموظفوا المسح البيئي 

  :الموظفون اإلداريون والكتبة في

  .المشتريات من المعدات والمواد االستهالكية 

 .قواعد البياناتإدخال البيانات وإدارة  

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 المكون الخاص باإلنسان  .5.3.3

  :موظفوا الرعاية الصحية (العاملون في المجال الطبي والتمريض) في

وعندما يكون من المالئم إعطاء المصل المضاد  (التقييم الصحيح لما يشكل التعرض لداء الكلب (فيما يتعلق بالتاريخ الطبي للحيوان 
ويكون ذلك  .وهنا هناكما هو موصوف (ARV)واللقاح المضاد لداء الكلب (RIG)لداء الكلب أو الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب 

  .مهما لضمان عدم حدوث استخدام غير ضروري لللقاح المكلف

  .تقديم المشورة الطبية المناسبة لألفراد المصابين 

  .ناهو  هنالحيوان والطرق الصحيحة لذلك، كما هو موضح أهمية إدارة إصابات عضة ا 

  .هناما أوصت به منظمة الصحة العالمية من اللقاحات فى البشر المذكورة  

  .تركيبها) ونقل اللقاحالتخزين (بما في ذلك مدة تخزين اللقاحات بعد إعادة  

  .في العضل واألقل تكلفة في األدمة (ARV) واللقاح المضاد لداء الكلب (RIG) إعطاء الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب 

  .معالجة االستجابات السلبية للتحصين 

  .العناية بالمرضى 

ضة حيوان وحاالت الوفاة من داء الكلب، وعدد جرعات اللقاح المعطاة) التسجيل الدقيق لبيانات المستشفيات (مثل بيانات اإلصابة بع 
  .(وأيًضا إبالغ الجهات الحكومية المعنيّة (وقد يختلف هذا في بعض البلدان

  .هناجمع عينات التشخيص البشرية، موصوفة  

  .لالطالع على األطر التشريعية هناالتشريع، بما في ذلك اإلخطار. إقرأ أيضا  

 .(صى الحيوانات التي تعضالحاجة إلى تبادل المعلومات بين قطاعي صحة اإلنسان والحيوان (على سبيل المثال تق 

 آخرون .5.3.4

بما في ذلك المجموعات التي تعمل مع الحيوانات األليفة والماشية  جميع العاملين الذين يواجهون خطر كبير من العدوى بداء الكلب
 :ين بداء الكلب فيوالحيوانات البرية، والعاملين بالمختبرات وأفراد الخدمات الطبية الذين يكونون في خطر التعرض ألشخاص مصاب

  .المرض وخصائصه وطبيعة المخاطر 

  .(التدابير الوقائية (االحتياطات ومعدات التعامل مع الحيوانات المصابة بداء الكلب، واحتياجات التحصين السابق والالحق للتعرض 

 .(في المختبرات، إلخنظافة أماكن العمل (مثل البنية التحتية المناسبة، والرقابة على المخاطر البيولوجية  

 للحصول على مبادئ توجيهية دولية بشأن السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي هناأنقر 
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 .(حيوانمثل المحامون والشرطة ومفتشوا الرفق بال)الجهات القائمة على إنفاذ القانون 


