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 التقییم5.6

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

  كيف يمكننا معرفة ما إذا كان برنامج مكافحة داء الكلب فى الحيوان برنامجا ناجحا؟ .5.6.1

  هل توصل البرنامج إلى العدد الكافي من الكالب؟ .5.6.2

  الت داء الكلب في الكالب؟هل كان للبرنامج تأثير على حا .5.6.3

  العالج الالحق للتعرض؟ هل كان للبرنامج كان لها تأثير على وفيات داء الكلب فى البشر، والتعرض للعقر والحاجة لتلقي .5.6.4

  ما مدى استجابة الكالب للتحصين؟ .5.6.5

 الحيوان برنامجا ناجحا؟ كيف يمكننا معرفة ما إذا كان برنامج مكافحة داء الكلب فى .5.6.1 .

تلعب تقصى داء الكلب دورا حاسما في تقييم البرنامج وهي المؤشر الرئيسي لنجاح أي تدخل. وإن لم تكن هناك بالفعل تقصى، فإنه 
للحصول على مزيد من المعلومات). إن خفض/غياب داء الكلب يتطلب التحقيق ويجب أن يتم  هناينبغي وضع برنامج للتقصى (أنقر 

الكشف عن البؤر المتبقية بسرعة. وهناك عدد من المؤشرات الموضحة في هذا القسم والتي سوف تساعدك على تحديد مدى فعالية 
للحصول على المبادئ التوجيهية  هناع مالحظ أن هذه المؤشرات تتعلق بمكون البرنامج الخاص بتحصين الكالب. أنقر برنامجك. م

 .بشأن رصد وتقييم المكونات األخرى لبرامج إدارة أعداد الكالب

 البرنامج إلى العدد الكافي من الكالب؟ هل توصل .5.6.2

% إال أنه بناءا على اإلعداد فإن تلك 70يجب أن تصل برامج التحصين الجماعي إلى العدد المناسب من الحيوانات كل سنة (على األقل 
لى سبيل المثال في المناطق النسبة يمكن أن تكون أعلى، على سبيل المثال بالنسبة لألعداد ذات معدل التكاثر العالي جدا، أو األقل، ع

التي يتم فيها تقييد تحركات الكالب) مع الحفاظ على هذا المستوى من التغطية على مر الزمن حتى يتم القضاء على حاالت داء الكلب 
ي للكالب من خالل حمالت تحصين متكررة (على األقل سنويا). وينبغي أن يتم تحديد انتشار التحصين قبل بدء برنامج التحصين الجماع

 (على الرغم من أن ذلك قد يكون صعباً إذا تم اختيار إستراتيجية البحوث التشغيلية) ومن ذلك الوقت فصاعداً بعد بداية الحمالت التالية
لكل حملة، على سبيل المثال في كل سنة إذا كانت الحمالت قد نفذت سنويا. وقد تضطر إلى أن تأخذ في االعتبار هجرة الكالب في 

لمشروع. وإذا كانت الموارد محدودة، وال يمكن تقدير التغطية عقب كل حملة، فإنه من من المهم أن يستمر القيام بحمالت  منطقة
  .لالطالع على تفاصيل كيفية تقدير تغطية التحصين هناأنقر  .التحصين
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 هل كان للبرنامج تأثير على حاالت داء الكلب في الكالب؟ .5.6.3

تأثير على داء الكلب في إن جمع وتحليل البيانات عن حاالت داء الكلب في الكالب هام لمساعدتك على تحديد ما إذا كان التدخل كان له 
الكالب في المنطقة المستهدفة. هذه البيانات بحاجة إلى أن تقدر قبل وأثناء وبعد الحمالت من أجل تقييم األثر بمرور الوقت. وينبغي 

تشار داء أيضا فحص بيانات حاالت داء الكلب في األنواع فى الحيوانات األخرى لتقييم أثر مكافحة داء الكلب في الكالب عن مدى ان
 .الكلب في األنواع األخرى

 هل كان للبرنامج كان لها تأثير على وفيات داء الكلب فى البشر، والتعرض للعقر والحاجة لتلقي العالج الالحق للتعرض؟ .5.6.4

ت ما بين إن سجالت المستشفيات لحاالت داء الكلب فى البشر والتعرض للمرض من حيوانات يشتبه في إصابتها بالمرض (خالل فترا
قبل وبعد التحصين) هي مؤشرات مفيدة للعالقة بين التحصين الجماعي ضد داء الكلب في الكالب الشامل وداء الكلب فى البشر. وفي 
المناطق التي ال توجد بها سجالت مستشفيات فإنه يمكن جمع المعلومات التي توفرها الدراسات االستقصائية المنزلية كما هو موضح 

ويمكن استخدام جرعة اللقاح فى البشر التي لم تستخدم في تقييم فعالية تكلفة تحصين الكالب مقارنة بمنع داء الكلب فى البشر من  .هنا
قاية ضد داء الكلب فى البشر فقط. كما يمكن القيام بتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من أية مناطق غير محصنة مقابل خالل الو

المناطق المستهدفة (تم تحصينها)، إال أنه يجب العناية بتفسير البيانات من مختلف المناطق التي قد ال يكون بها حاالت تفشي للمرض، 
  .لمقارنة بشكل مباشرأو تكون غير قابلة ل

 

 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 ما مدى استجابة الكالب للتحصين؟ .5.6.5.

المستخدمة حاليا لتحصين  (هناأنظر  WHO ]1) [إن سالمة وفعالية لقاحات زرع الخاليا الحديثة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية
الكالب بالحقن يعتد بها على نطاق واسع. ومن ثم ليس من الضروري إجراء التأكيد المصلي لنجاح التحصين. إال إنه، في بعض 
داء الحاالت قد يكون في اإلمكان تحديد التحاليل المختبرية لفحص األمصال من األنواع المستهدفة (أي الكالب) لألجسام المضادة ل

الكلب، تحديدا لقياس مستويات األجسام المضادة الناتجة عن التحصين. وقد يكون ذلك ضروريا عند تقييم نجاح االستراتيجيات الجديدة 
(مثل التحصين عن طريق الفم)، ولضمان اإلدارة الصحيحة والحفاظ على سلسلة باردة، وهو المطلوب للتحركات الدولية للكالب. أنقر 

لقراءة المزيد بشأن رصد ومؤشرات نجاح حمالت التحصين عن طريق الفم. وينبغي أال يغرب عن البال أن جمع عينات لهذه  هنا
هناك حاجة لجمع  :من حيث العمالة ورأس المالالتحليالت يمكن أن يكون صعبا من الناحية العملية، وعموما يتطلب استثمارات كبيرة 

عينات ما قبل وما بعد التحصين على فترات محددة، كما أن التحاليل المختبرية القياسية (قياس األجسام المضادة المعادلة) مكلفة 
مية لداء الكلب و المختبرات وحاليا وال يمكن حاليا القيام بها إال في مختبرات متخصصة (أي المراكز التعاونية لمنظمة الصحة العال

وبسبب التكلفة العالية للمسوحات المصلية، ويعد  .(هنالداء الكلب، المدرجة  OIE ]2 [المرجعية للمنظمة العالمية للصحة فى الحيوانة
ل جودة تنتجها شركات مصنعة شراء واستخدام اللقاحات الفعالة الحديثة استثمارا أفضل كثيرا من المخاطرة بحمالت ضارة بلقاحات أق

 .غير معترف بها من قبل الهيئات التنظيمية الدولية
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

] World Health Organization1[ 

World Organization for Animal Health] 2[ 

 

 

 


