دراسة الحالة رقم  :1أدوار ومسؤوليات وزارتي الصحة والزراعة فيما يتعلق بالوقاية ضد داء الكلب في كولومبيا
والسيطرة عليه .بالرغم من دخول ذلك في نطاق عمل كال الوزارتين إال أن وزارة الصحة تلعب دوراً قياديا ً.
وزارة الصحة

المستوى الوطنً











تحدٌد األولوٌات واألهداف والسٌاسات ووضع المعاٌٌر الصحٌة
تولً القٌادة
تقدٌم المساعدة التقنٌة
رصد وتقٌٌم برامج الوقاٌة واإلشراف والسٌطرة على داء الكلب التً تنفذ على مستوى اإلدارة والمقاطعة
شراء وتوزٌع لقاح داء الكلب (لإلنسان والحٌوان) واالجسام المناعٌة لالنسان باإلضافة إلى الشباك ومضادات التجلط للسٌطرة
على داء الكلب المنقول عن طرٌق الخفاش مصاص الدماء
تقدٌم الدعم التقنً ورصد الشبكة الوطنٌة للمختبرات التشخٌصٌة على المستوٌٌن المحلً والوطنً
تلقً المعلومات ومعالجتها واإلبالغ عن حاالت داء الكلب
دعم أنشطة التقصً والتحكم فً داء الكلب
المراجعة الطبٌة والتحقق من تطبٌق برتوكوالت الرعاٌة لألشخاص المعرضٌن لداء الكلب
توقٌع الجزاءات على المؤسسات والعاملٌن الذٌن ال ٌقدمون الرعاٌة الصحٌة المالئمة

على مستوى اإلقلٌم والمنطقة















إعداد وتطبٌق أنشطة الوقاٌة
مراقبة داء الكلب والسٌطرة علٌه فً البلدٌات الواقعة فً نطاقها
التنسٌق مع وزارة الزراعة بشأن رصد تفشً داء الكلب والسٌطرة علٌه فً المناطق الحضرٌة والرٌفٌة
تنفٌذ برامج تطعٌم الكالب والقطط ضد داء الكلب ونظام تعرٌف الحٌوان
جمع الكالب والقطط
مراقبة الحٌوانات
تقصً االتصال بالبشر
توزٌع لقاح داء الكلب البشري والغلوبولٌن المناعً على المؤسسات الصحٌة
التعلٌم واالتصال
رعاٌة األشخاص المعرضٌن لداء الكلب
جمع العٌنات وإرسالها إلى المختبرات
السٌطرة على الخفافٌش مصاصً الدماء
تنسٌق برامج امتالك الكالب وتبنً الكالب والقطط على نحو مسؤول
إعداد برامج لتعقٌم الكالب والقطط

على مستوى البلدٌة





وزارة الزراعة

القٌام بأنشطة الخدمات وأنشطة دعم الوقاٌة والمراقبة ومبادرات رصد الصحة التً تم إعدادها على المستوى المركزي
دعم البحث عن نقاط اتصال
رفع مستوى الوعً فً المجتمع
أخذ عٌنات من الكالب والقطط التً ظهرت علٌها أعراض عصبٌة تتطابق مع أعراض داء الكلب
إعداد األنشطة من أجل السٌطرة على الخفافٌش مصاصً الدماء (عند الحاجة)

المستوى الوطنً






إعداد الخطط واألهداف فً قطاع الثروة الحٌوانٌة
مختبر مرجعً وطنً لتشخٌص داء الكلب
تنسٌق وتنفٌذ برامج السٌطرة
رصد الحاالت العصبٌة لدى حٌوانات المزارع وإعداد التقارٌر بشأنها والتحقٌق فٌها
شراء الشباك وموانع التجلط للسٌطرة على داء الكلب الذي تسببه الخفافٌش مصاصً الدماء فً المناطق التً ٌوجد بها مزارع
متأثرة لتربٌة الحٌوانات

على مستوى اإلقلٌم والمنطقة



القٌام بأنشطة المراقبة وإعداد التقارٌر والتحري والسٌطرة على تفشً داء الكلب
التعلٌم واالتصال والمعلومات من أجل الوقاٌة ضد حاالت داء الكلب لدى الحٌوانات الضارٌة

على مستوى البلدٌة




إعداد البرامج للوقاٌة من إصابة الماشٌة بداء الكلب والسٌطرة علٌه
دعم وتنسٌق السٌطرة على الخفاش مصاص الدماء مع مدٌرٌات الصحة التابعة للبلدٌة
البحث عن عٌنات من الماشٌة (من األبقار والجٌاد والخنازٌر) التً ظهرت علٌها األعراض العصبٌة وتقدٌمها وإعداد التقارٌر
بشأنها

