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 المكون الخاص باإلنسان؟ -ماذا نحن فاعلون  .5.5

باستخدام مجموعة من األسئلة الشائعة، يقدم هذا القسم المبادئ التوجيهية لضحايا العض وموظفي الرعاية الصحية على ما يتعين 
تعرضوا/تعرض المريض، بما في ذلك معالجة جروح عض الحيوانات ووقاية اإلنسان من داء الكلب. وهو يقدم عليهم القيام به إذا ما 

أيضا المبادئ التوجيهية بشأن إدارة وقاية ما قبل التعرض. أنقر هنا لمزيد من المعلومات عن الوقاية ضد داء الكلب فى البشر ونظرة 
 .عامة على الخطوات المطلوبة

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

  ما هو الفرق بين الوقاية السابقة على التعرض والالحقة للتعرض؟ .5.5.1

  ن يتلقى الوقاية السابقة على التعرض؟من الذي يجب أ .5.5.2

  ما الذي يجب أن نعرفه عن منتجات الوقاية ضد داء الكلب فى البشر؟ .5.5.3

  كيف نتعامل مع أو نمنع حاالت التعرض؟ .5.5.4

  ما الذي يجب أن نعرفه عن نظم العالج والجرعات والجداول الزمنية؟ .5.5.5

 هل هناك أي ظروف يمكن أن تؤثر على الوقاية الالحقة للتعرض؟  .5.5.6

 

 ما هو الفرق بين الوقاية السابقة على التعرض والالحقة للتعرض؟ .5.5.1

وهي تعطى (RIG) ]2 .[قبل التعرض وال تشمل الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب ]1 [تعطى الوقاية السابقة على التعرض  
ألولئك الذين يكونون أكثر عرضة لخطر التعرض، على سبيل المثال من يعملون في مرافق تصنيع لقاح داء الكلب أو في مختبرات 

خيص داء الكلب، واألطباء البيطريين، والذين يعيشون في أو يسافرون إلى مناطق من العالم يتوطن فيها داء الكلب بدرجة عالية تش
 .أويتوطن فيها في الوقت الراهن، وال سيما األطفال الذين يعيشون في خطر التعرض بصورة يومية

 الكلب، وينبغي أن تشمل كال من الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلببعد حدوث تعرض لداء  [3]تعطى الوقاية الالحقة للتعرض  

] 3[ (RIG)لبولقاح داء الك. 

يكون الشخص الذي تلقى لقاحات المناعة إما الوقاية السابقة للتعرض أو الوقاية الالحقة للتعرض في وقت سابق ثم تعرض في وقت  
، ويحتاج فقط إلى جرعتين منشطتين من اللقاح، واحدة (RIG) الحق لداء الكلب، في حاجة لتلقي الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب

 .3م صفر والثانية في اليوم تعطى في اليو

exposure prophylaxis-] Pre1[ 

] Rabies Immunoglobulin2[ 

Rabies Immunoglobulin] 3[ 

 من الذي يجب أن يتلقى الوقاية السابقة على التعرض؟ .5.5.2
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  عند بدء برنامج مكافحة داء الكلب فى الحيوان؟ ]1 [قاية السابقة على التعرضمن الذي يجب أن يتلقى الو

مالمستهم للكالب خالل برنامج المكافحة أو يتعاملون مع نسيج يحتمل أن يكون معديا، على سبيل المثال في مختبر جميع الناس المحتمل 
 .تشخيص المرض

 أنا أخطط إلحضار كلب أليف إلى المنزل. هل يجب أن يتلقى جميع أفراد عائلتي الوقاية السابقة على التعرض؟ 

بلقاح داء كلب حيواني فعال قبل ان يصل إلى البيت وأنه مستمر على سلسلة التحصين ضد ال. يكون عليك ضمان أن كلبك قد تم تحصينه 
داء الكلب. كما يجب عليك تعليم عائلتك، وبخاصة األطفال، كيفية التعامل مع الكلب بشكل صحيح وإخبار أحد الوالدين إذا حدث وعضهم 

 .الكلب

 هل يجب علي تحصين أوالدي؟

طفال من العدوى في سن صغيرة إذا كانوا يعيشون في منطقة تتعرض لخطر داء الكالب المتوّطن مع وجود ينبغي االهتمام بتطعيم األ
حاالت كثيرة من عضات الكالب لألطفال أو في حالة عدم توافر المعالجة الوقائية بعد التعرض لهذا الداء على الفور. كما ينبغي تعليم 

ة وطريقة تجنُّب عضات الكالب المخالطة للبشر ونصحهم بإبالغ من هو أكبر منهم في حالة أطفالك كيفية التعامل مع الحيوانات األليف
 .تعرضهم للعّض أو الخدش أو اللعق من أحد الكالب

exposure prophylaxis-Pre] 1[ 

 ما الذي يجب أن نعرفه عن منتجات الوقاية ضد داء الكلب فى البشر؟ .5.5.3

 أين يمكنني أن أجد اللقاح؟ 

 .قد يكون اللقاح متاحا في عيادة معينة لمكافحة داء الكلب، أو في عيادة صحية للطوارئ، أو في مستشفى للطوارئ

  ]1[ج إلى نوعين مختلفين من المنتجات للمناعة السابقة على التعرض؟لماذا أحتا

 

  .جات ألن منتج واحد يوفر مناعة سلبية واآلخر يوفر مناعة فعالةتحتاج إلى نوعين من المنت 

إن الجلوبولين المناعي منتج يحتوي على األجسام  RIG ]2 [تتلقى المناعة السلبية من خالل الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب 
أ في تدمير فيروس داء الكلب على الفور عندما تعطى في الجروح التي المضادة المنتجة خصيصا ضد فيروس داء الكلب، وهي تبد

  .سببتها حيوانات مصابة بداء الكلب

تتلقى مناعة فعالة بالتحصين بلقاح داء الكلب. يتسبب لقاح داء الكلب في أن يقوم جسمك بإنتاج االجسام المضادة الخاصة به للحماية من  
سبعة أيام إلي أربعة عشر يوماً إلنتاج األجسام المضادة الخاصة به بعد تلقي لقاح داء الكلب،  ويستغرق جسمك من .فيروس داء الكلب

في مناطق الجرح وحولها، سوف يحصل مناعة أكبر ضد داء  (RIG) وبالتالي من خالل حقن الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب
 .الكلب

  متوفر حيث أسكن، هل هناك بديل؟ غير (RIG) الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب

وهو متوفر بشكل عام في المدن الكبرى. وإذا كان هناك تأخير في العثور  .(RIG) ليس هناك بديل للجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب
عن الجلوبولين  ، فإنك يجب أن تبدأ سلسلة التحصين على الفور وطلب والبحث(RIG) على الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب

 (RIG)في مكان آخر إذا أمكان ذلك. يمكنك الحصول على الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب  (RIG) المناعي المضاد لداء الكلب

 .أيام بعد بدء سلسلة الوقاية السابقة على التعرض 7حتى 

  HRIG ]4 [و ERIG ]3 [ما هو الفرق بين

 

 ERIG هو الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب الخيلي وينتج في الخيول.  

 HRIG هو الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب فى البشر وينتج في البشر.  

فيروس داء الكلب. وينتج كالهما عن طريق تحصين الخيول كال المنتجين يحتويان على األجسام المضادة، على وجه التحديد ضد  
  .فى البشر والحصول على البالزما التي تحتوي على أجسام مضادة ضد فيروس داء الكلب (HRIG)الفرسي أو (ERIG)بلقاح

  HRIG (20لكل كيلوجرام من وزن الجسم)، من الجرعة المطلوبة إذا تلقيت ]5/[وحدة دولية 40أعلى مرتين ( ERIGإن جرعة لقاح 

 .(وحدة دولية/ كجم من وزن الجسم
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 ؟  ]NTV 7[و CCV ]6 [ما هو الفرق بين

 

هي حاليا لقاحات بدائية تصنع بواسطة تحصين األغنام أو الماعز بفيروس داء الكلب واستخراج أنسجة الدماغ إلنتاج لقاح.  NTVsإن  
أكثر نقاءا في أنسجة أدمغة الفئران المصابة. ويتم اإلبالغ  NTV غير فعال دائما. ويتم إنتاج لقاحاتإن طريق التحصين طويل ومؤلم و

ويمكن أن تكون  .CCVs أكثر من تلك التي يتم اإلبالغ عنها في أشخاص يتلقون لقاحات NTVsعن آثار جانبية في أشخاص يتلقون لقاحات
نادرة للغاية، وهي فقط  CTVs ما في ذلك الشلل، في حين تكون اآلثار الجانبية للقاحاتخطيرة للغاية ب NTVsآلثار الجانبية من لقاحات

  .بسيطة جدا

في خطوط الخاليا األولية أو المستمرة وهي عالية النقاء ومن بين اللقاحات األكثر فعالية في العالم. ويكون  CCVs يتم إنتاج لقاحات 
األلم في موقع الحقن،  :ة األكثر إبالغا بشكل عام مماثلة للقاحات أخرى، بما في ذلكطريق التحصين أقصر. وتكون اآلثار الجانبي

بما في ذلك متالزمة "جيان باريه"  CTVsوالصداع، والتعب، الخ. ونادرا جدا ما تم اإلبالغ عن ردود أفعال سلبية أكثر جدية من لقاحات
  .هناالموصوفة 

لالطالع على قائمة منظمة الصحة العالمية باللقاحات  هناأنقر  ) CCVsاحاتبشدة استخدام لق WHO ]8 [تشجع منظمة الصحة العالمية 
 .هنا، كما ذكر  NTVsالمؤهلة)، وتوصي بالتوقف الكامل عن إنتاج واستخدام لقاحات

  ، إذا أمكن، ولكنها تحتاج إلى مواصلة باستخدام نوع آخر، هل ذلك آمن؟CCVلقد بدأت الوقاية السابقة على التعرض بأحد أنواع لقاح 

لنوع إذا كان ذلك ممكنا، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فإنه من المقبول استبداله بلقاح آخر من تلك من األفضل المواصلة باستخدام نفس ا
 .المؤهلة لداء الكلب من قبل منظمة الصحة العالمية

 ، ما هي المدة التي سوف يستمر تأثير اللقاح (المناعة) فيها؟ CCV لقد تم تحصيني في وقت سابق بلقاح

سنوات،  5ة ذات مناعة عالية (أي قادرة على إحداث إنتاج من األجسام المضادة). إن المناعة تستمر عادة لمدة الحديث CCVs إن لقاحات
ولكن ذلك قد يختلف حسب اللقاح المستخدم. ويمكن استخدام اختبار األجسام المضادة، إذا كانت متوفرا للتحقق ما إذا ما كانت هناك حاجة 

وتعرضت بعد ذلك لداء الكلب، فإنك سوف تكون في حاجة لجرعتين  CCV ت في وقت سابق لقاحلجرعات منشطة. وإذا كنت قد تلقي
 .3منشطتين فقط، واحدة في اليوم صفر وواحدة في اليوم 

exposure prophylaxis-] Post1[ 

] Rabies Immunoglobulin2[ 

] Equine Rabies Immunoglobulin3[ 

] Human Rabies Immunoglobulin4[ 

] International Unit5[ 

culture Vaccine-] Cell6[ 

based Vaccine-] Nerve Tissue7[ 

World Health Organization] 8[ 

 كيف نتعامل مع أو نمنع حاالت التعرض؟ .5.5.4

 لقد عضني كلب، فماذا أفعل؟

من المهم للغاية غسل الجرح بالماء والصابون وهو أحد أكثر الطرق فعالية في تقليل مخاطر اإلصابة بداء الكلب. ومن وقت انتقال داء 
الكلب عن طريق عضة حيوان مصاب بداء الكلب، فإن الغسيل الشامل للجرح سوف يسمح لك بإزالة أكب قدر ممكن من اللعاب (وبالتالي 

، وسوف يقلل إلى حد كبير من فرص العدوى. قم بغسل الجرح بالماء والصابون (أو المنظفات) والماء لمدة ال تقل الفيروس) من الجرح
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دقيقة. ثم انتقل  15دقيقة، والسعي للعالج الطبي. إذا لم يتوفر الصابون، على األقل قم بغسل الجرح بالماء لمدة ال تقل عن  15عن 
 .لمزيد من المعلومات حول إدارة العض والوقاية ضد داء الكلب هنالتلقي العناية الطبية المناسبة. أنقر أنظر أدناه) )مباشرة الى المستشفى 

 هل يمكنني القيام بمالحظة الكلب فقط وال أتلقى التحصين؟

ء الكلب لمدة تصل إلى عشرة أيام قبل أن تظهر عالمات لداء الكلب. في حالة وجود عضة كلب، يجب أن يمكن للكالب حمل فيروس دا
وينبغي التماس المشورة من خبير  (دقيقة 15يتم تطبيق العناية بالجرح ينبغي على الفور (غسل الجرح بالماء والصابون لمدة ال تقل عن 

 .ان الكلب المشتبه فيه على قيد الحياة بعد عشرة أيام، فإنه يمكن وقف سلسلة التحصينطبي. كما يجب البدء في تلقي التحصين، وإذا ك

 كيف أعتني بجرح تسبب فيه كلب للتو وقد يكون مصابا بداء الكلب؟

 .دقيقة، ثم قم بطلب المساعدة الطبية 15قم بغسل الجرح بالصابون أو المنظفات والكثير من الماء لما ال يقل عن 

 

 للدكتور إس آر جارج، هيسار، الهندصورة 

 لقد عضني كلب قبل ثالثة أشهر ومات الكلب بعد أربعة أيام من عضه لي ولم أتلق أي عالج. هل أنا في خطر؟ ماذا علي أن أفعل؟

 .في المناطق التي يوجد بها داء الكلب فى الحيوان، من المستحسن الحصول على التحصين الالحق للتعرض

 ؟ ]1 [، ما هي المدة التي يمكنني انتظارها قبل تلقي التحصين الالحق للتعرضبعد تعرضي للمرض

 .حصين الالحق للتعرض في أقرب وقت ممكن. ال تنتظريجب عليك أن تطلب الت

 هل يجب أن أتلقى التحصين الالحق للتعرض، حتى لخدش أو جرح صغير؟

 .إذا كان هذا الحيوان مشتبه فيه أو تأكد إصابة الحيوان بداء الكلب

 ?ماذا يجب أن أفعل عند قتل/ ذبح الحيوانات التي يمكن أن تكون قد تعرضت لداء الكلب؟

من ارتداء مالبس واقية (قفازات وقناع ونظارات) لتجنب التعرض لألنسجة المصابة. وإذا كان الحيوان قد تعرض قبل مدة تقل عن  تأكد
سبعة أيام، قم بقطع جزء كبير حول مكان التعرض ثم تدمير األنسجة. وإذا كان قد تعرض قبل مدة تزيد من سبعة أيام، قم بتدمير الحيوان 

 .وال تأكل اللحم

  ون مؤلما؟في الجرح، فإنه قد يكRIG ]2 [لماذا يكون علي الحصول على لقاح الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب 

يتم حقن الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب في الجرح حيث أنه، من أجل أن يكون فعاال، ال بد أن يصبح في اتصال جسدي مباشر 
 .مع فيروس داء الكلب ويودع في موقع الجرح خالل عضة أو خدش الحيوان المصاب بداء الكلب

 لداء الكلب عندما أكون قد تلقيت الوقاية السابقة على التعرض؟هل أنا فعال بحاجة للجلوبولين المناعي المضاد 

إذا كان ذلك ممكنا، يجب أن تشمل الوقاية السابقة على التعرض الجلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب ، ألنه يبدأ العمل فورا لتدمير 
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وما بالنسبة لحاالت للتعرض األكثر حدة، علما فيروس داء الكلب، الذي يمكن أن يكون موجودا في جروح العضة أو خدش. ويوصى عم
 .بأنه في كثير من البلدان/المناطق ال يكون متوفرا على الفور

في وقت سابق، واآلن قد تعرضت لحيوان مصاب بداء الكلب، هل أنا بحاجة إلى المرور خالل النظام  CCV ]3 [لقد تلقيت تحصين
 الكامل للوقاية السابقة على التعرض مرة أخرى؟ 

 .(RIG) قاح. وليست هناك حاجة إلى الل3ال. وسوف تحتاج فقط إلى جرعتين منشطتين من اللقاح، في اليوم صفر واليوم 

في وقت سابق، واآلن قد تعرضت لحيوان مصاب بداء الكلب، فهل أنا محمي ضد داء الكلب أم أنا بحاجة إلى  CCV لقد تلقيت تحصين
 التحصين مرة أخرى؟

 .3نعم ، سوف تحتاج جرعتين منشطتين من اللقاح، في اليوم صفر واليوم 

 ول على الوقاية السابقة على التعرض؟ الكلب الذي عضني كان ملقحا، هل ما زلت بحاجة للحص

من حيث المبدأ ال. في حاالت نادرة نقلت الكالب الملقحة داء الكلب. لذلك، ينبغي التحقق من تاريخ التحصين للكلب بواسطة مسؤولي 
الكلب تحت رعاية مسؤول الصحة العامة. إذا كان ذلك مشكوك فيه، فإنه يجب مالحظة الكلب يوميا لمدة عشرة أيام بالنسبة لعالمات داء 

الصحة العامة المختصة أو في رعاية أصحاب الكالب تحت إشراف مسؤول الصحة العامة. وإذا لم يظهر الكلب عالمات داء الكلب، فإنه 
عدم  يجب فحصه من قبل طبيب بيطري يكون عليه تحديد ما إذا كان يجب إعدامه بالموت الرحيم واختباره بالنسبة لداء الكلب. وفي حالة

 .وجود مرافق االختبار، وكان الكلب يظهر عالمات داء الكلب، فإنه يجب تقديم الوقاية السابقة على التعرض على الفور

I هل من الضروري أن يتم تحصيني بالوقاية السابقة على التعرض إذا كان الكلب الذي عضني ما زال حيا؟ 

أيام قبل ظهور عالمات المرض. وفي المناطق التي يوجد بها داء الكلب فى  يمكن للكالب حمل فيروس داء الكلب لمدة تصل الى عشرة
الحيوان وال توجد مرافق متاحة الختبار الحيوان، فإنه يجب الشروع في تقديم الوقاية السابقة على التعرض على الفور. وإذا كان الكلب 

 .التعرضعلى قيد الحياة بعد عشرة أيام، فإنه يمكن وقف الوقاية السابقة على 

يمكن أن تكون قد تعرضت لداء الكلب. قم بتعليم أفراد أسرتك حول داء الكلب  ماذا يجب أن أفعل إذا حدثت حالة تفشي لداء الكلب؟
 .وتجنب الحيوانات التي يحتمل أن تكون تعرضت لداء الكلب

exposure prophylaxis-] Post1[ 

Immunoglobulin] Rabies 2[ 

culture vaccine-Cell] 3[ 

 ما الذي يجب أن نعرفه عن نظم العالج والجرعات والجداول الزمنية؟ .5.5.5

 ا هو الفرق بين التحصين داخل األدمة وفي العضل؟ م

 

م لتر (حسب اللقاح المستخدم) في عمق العضلة الدالية في البالغين وفي المنطقة الجانبية من  1-0.5يعطى اللقاح في العضل بحجم  
  .الفخذ عند الرضع

ضلة الدالية في البالغين أو منطقة الفخذ عند الرضع. إن فقاعة م لتر في منطقة الجلد العليا على الع 0.1يعطى اللقاح داخل األدمة بحجم  
  .لقشر البرتقال" يعد تأكيدا على أن اللقاح قد أعطي بشكل صحيح’صغيرة مع مظهر 

للحصول  هناأنقر  WHO ]2) [من قبل منظمة الصحة العالمية CCV ]1 [يمكن تحصين األشخاص من أي فئة عمرية باللقاحات المؤهلة 
  .القائمة) إما في العضل أو داخل األدمة بالجرعات الموصى بها أعاله، بصرف النظر عن الفئة العمرية على

يتطلب نظام األدمة لقاحا أقل بكثير من النظام العضلي، لذلك ينبغي استخدام التحصين داخل األدمة عندما تكون الموارد محدودة وعدد  
  .مرتين أو أكثر يومياPEP ]3 [بقة على التعرضالمرضى الذين يحتاجون إلى الوقاية السا

 لجلد مقارنةً بالتطعيم العضلي؟ ما هي المدخرات المحتملة من تكلفة التطعيم داخل ا

هذه الحاالت الطبية المختلفة؛ راجع - للحصول على مقارنات التكلفة والعائد لمختلف أنظمة المعالجة الوقائية بعد التعرض لهذا الداء في 
  .التقارير
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أداة بسيطة عبر اإلنترنت لحساب كمية الجرعة الخاصة بأنظمة المعالجة الوقائية بعد التعرض لهذا الداء للعيادات الطبية  هناتتوافر  
 .ت المشتبه إصابتها بهذا الداءالتى بها أعداد كبيرة من الحاال

 

 صورة لسانيكان روزامونتري

 هناك جرعة منفردة من لقاح داء الكلب؟ 

 .ال

 ؟PreP ]4[كم عدد جرعات اللقاح التي أحتاجها للحصول على الوقاية السابقة على التعرض

 .ثالث جرعات من لقاح تعطى في العضل أو األدمة في األيام صفر واليوم السابع وإما اليوم الحادي والعشرين أو الثامن والعشرين

 الوقاية الالحقة للتعرض؟كم عدد جرعات اللقاح التي أحتاجها للحصول على  

 

  .تعطى الوقاية الالحقة للتعرض بواحدة من طريقتين، إما في العضل أو األدمة 

إذا تلقيت الوقاية الالحقة للتعرض في العضل، فإنك سوف تتلقى إما أربع أو خمس جرعات من اللقاح حسب نظام التحصين الذي  
  .سوف يستخدمه الطبيب

خل األدمة، فإنك سوف تتلقى جرعات متعددة من لقاح داء الكلب بكميات صغيرة تعطى عادة في أربعة أيام إذا تلقيت التحصين دا 
 ً  .مختلفة على مدى فترة منثمانية وعشرين وحتى تسعين يوما

 للوقاية الالحقة للتعرض؟ CCV هل من المقبول التبديل بين التناول في العضل وداخل األدمة من اللقاح

 .ن قبل منظمة الصحة العالميةال يوصى بذلك م

 لقد كان هناك تأخير في جدولي الزمني للوقاية السابقة على التعرض/الوقاية الالحقة للتعرض، ما هو مرونة الجداول الزمنية؟ 

على  ينبغي اتباع النظام وبأكبر قدر ممكن من اإللتزام. ومع ذلك، فإن االنحراف ليوم واحد أو يومين من نظام المناعة السابقة
 .التعرض/المناعة الالحقة للتعرض يكون مقبوال. وفي حاالت التأخير األطول، يكون عليك االتصال بطبيب حتى يتولى تقييم الموقف

 ما هو عدد المرات الذي أكون بحاجة إليه من الجرعات المنشطة للوقاية السابقة على التعرض؟ 

لعاملون في مرافق إنتاج لقاح داء الكلب، واألطباء البيطريون الذين على األشخاص المعرضين لخطر تعرض مستمر أو متكرر (ا
يعيشون في المناطق الموبوءة للغاية، وما إلى ذلك) فحص العيار الحجمي الخاصة بهم (أي كمية األجسام المضادة الموجودة في دمائهم) 

ل عام للمهن األخرى المعرضة لخطر التعرض الدائم أشهر لألشخاص الذين يعملون مع فيروس داء الكلب الحي، وك 6فحصا دوريا: كل 
مل، فإنهم يجب أن يتلقوا جرعة منشطة واحدة روتينية.  IU ]5/ /[وحدة دولية 0,5لداء الكلب. وإذا هبط المعيار الحجمي لديهم ألقل من 

أما األشخاص اآلخرون فإنهم ليسوا بحاجة الى جرعات منشطة روتينية. كما يكون من المطلوبة عمل تحاليل مختبرية محددة لقياس 
كلفة وال يتم حاليا القيام بها إال في المختبرات المرجعية مستوى األجسام المضادة في عينات مصل تحصين األفراد. إن تلك االختبارات م

 .الدولية
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 هل أنا بحاجة الختبار للدم للتأكد من العيار الحجمي لألجسام المضادة قبل أن أتلقي التحصين المنشط بعد التعرض؟

 .ال

زال حيا، هل يجب على االستمرار في نظام  لقد تلقيت ثالث جرعات من اللقاح في نظام الوقاية الالحقة للتعرض والكلب الذي عضني ما
 التحصين واستكمال دورة الوقاية الالحقة للتعرض بأكملها؟

 .ليست هناك حاجة لالستمرار إذا كان الكلب ال يزال على قيد الحياة بعد عشرة أيام من حدوث التعرض

 لقد أعطاني الطبيب اللقاح في األرداف، ماذا أفعل اآلن؟ 

 .قاح بشكل صحيح، في منطقة الداليةيجب إعادة أخذ الل

 ماذا أفعل إذا نسيت جرعة من اللقاح في الموعد المحدد؟ 

يجب اتباع النظام بأكبر قدر ممكن من االلتزام. ومع ذلك، فإن االنحراف ليوم واحد أو يومين من النظام الوقاية السابقة على 
 .دوث تأخير أطول، يكون عليك االتصال بطبيب حتى يتولى تقييم الموقفالتعرض/الوقاية الالحقة للتعرض يكون مقبوال. وفي حاالت ح

culture Vaccine-] Cell1[ 

] World Health Organization2[ 

exposure prophylaxis-] Post3[ 

exposure prophylaxis-] Pre4[ 

International Unit] 5[ 

 هل هناك أي ظروف يمكن أن تؤثر على الوقاية الالحقة للتعرض؟  .5.5.6

 ؟  ]1[يوان يشتبه في إصابته بداء الكلب، هل هو صغير على أخذ لقاح الوقاية الالحقة للتعرضتعرض طفلي للعض من قبل ح

 .ال. إن لقاح داء الكلب هو لقاح إلنقاذ الحياة، وال ينبغي حجبه عمن تعرض للمرض

 أنا حامل، هل يكون تناولي للوقاية الالحقة للتعرض آمنا؟

 .نعم. إن لقاح داء الكلب هو لقاح إلنقاذ الحياة، وال ينبغي حجبه عمن تعرض للمرض

 للتعرض آمنا؟إن مناعتي ضعيفة، هل يكون تناولي للوقاية الالحقة 

نعم. إن لقاح داء الكلب هو لقاح إلنقاذ الحياة، وال ينبغي حجبه عمن تعرض للمرض. وإذا كنت ضعيف المناعة، ويجب أن تتلقى الوقاية 
الالحقة للتعرض تحت الرعاية الشخصية للطبيب. وقد يلزم فحص نسب األجسام المضادة لضمان حدوث استجابة مناسبة للمصل. ولم 

جود وفيات جّراء هذا الداء في األشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة أو الذين يخضعون للمعالجة الوقائية بعد التعرض يُالحظ و
 .لهذا الداء في حينه

 أنا مصاب بحمى، هل يكون علي االنتظار لتلقي الوقاية الالحقة للتعرض؟ 

جبه عمن تعرض للمرض. ويجب أن تتلقى الوقاية الالحقة للتعرض تحت ال. إن لقاح داء الكلب هو لقاح إلنقاذ الحياة، وال ينبغي ح
 .الرعاية الشخصية للطبيب

 هل يمكنني شرب الكحول خالل دورة التحصين؟ 

 .ينبغي تجنب االستهالك المفرط للمشروبات الكحولية

exposure prophylaxis-] Post1[ 
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