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الكلبداء   
Large animals disease 

  
 ذلك  ذوات الدم الحار ، بما فيللحیوانات داء الكلب ھو مرض فیروسي یھاجم الجھاز العصبي المركزي 

  . حدث الوفاة في جمیع الحاالتتبمجرد أن تظھر األعراض داء الكلب . البشر
وحیوانات البریة مثل في العراق الحیوانات التي تنقل مرض داء الكلب غالبا ما تكون الكالب ، والقطط ، 

  . و الخفاش.الثعالب 
  كیف ینتشر داء الكلب ؟

داء الكلب ینتقل عن طریق لعاب الحیوان المصاب بعد ان یلوث بھا الجرح الناتج عن العضة او تلوث اي 
  .بھ جرح مفتوح

م ث. إلى الدماغ ، حیث یتكاثر بسرعةحتى یصل عندما یدخل الفیروس جسم حیوان ینتشر عبر األعصاب 
  . اللعابیة وأجزاء أخرى من الجسمینتقل الفیروس الى الغدد 

  فترة الحضانة 
یمكن أن تعتمد على عدد من العوامل ، بما فیھا . فترة حضانة المرض قد تتراوح من أسبوعین إلى عدة أشھر

ا المرض ومع ذلك ، فمن المھم اإلشارة إلى أن الحیوان قد ینقل ھذ. عضةو عمقھاو قربھا من الراسمكان ال
  . علیھ  عالمات سریریةالقبل أیام قلیلة من ظھور 

  األعراض 
شكلین على یمكن أن یظھر المرض . الحیوانات المصابة بداء الكلب قد تظھر مجموعة متنوعة من العالمات

  . داء الكلب الصامت أو داء الكلب الغاضب -

   :داء الكلب الصامت .١
  . ة االختباء في أماكن متفرقةالحیوانات األلیفة تصاب باالكتئاب ومحاول

  . الحیوانات البریة تفقد الخوف من البشر ، وتكون ودودة
  . التي عادة ما تخرج إال لیال تخرج بالنھاروالحیوانات البریة 

تعابیر  وھو ما یجعلھا غیر طبیعیة أو تظھر(الحیوانات تصاب الشلل خاصة المناطق الوجھ والعنق 
 .الساقینحركة  تناسقالوجھ الترویل أو عدم 

  :غاضبال داء الكلب .٢
  . الحیوانات تصبح في غایة السعادة والعدوانیة

  . فترات اإلثارة عادة ما تتناوب مع فترات من االكتئاب
  . االطراف" تبداء بعضة أو مضغھ االشیاءو الخاصة. على الحیوانات أو األشیاء األخرى لھجوما

  ؟ما یجب عملھ  -- الحیوانات المسعورة 
  . عاد عن أي حیوان یظھر السلوك الشاذاالبت

  . داء الكلب بعیدا عن الناس والحیواناتبشتبھ المعزل الحیوانات األلیفة والماشیة 
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االتصال بالمراكز البیطریة في المحافظة واالبالغ عن اي شذوذ في سلوكیة الحیوانات المنزلیة او الماشیة 
  .البالغ یعرض صاحب الحیوان الى المسائلة القانونیةالغرض القیام باالجراءات الالزمة وعدم 

   الوقایة من أمراض البشریة
  : للوقایة والعالج من المرض یوصى باتخاذ اإلجراءات التالیة  

 .یغسل الجرح مباشرة أو السطح المعرض بالصابون والماء •
 .إزالة أي المالبس التي قد تكون ملوثة •
  .رة من الطبیبمراجعة اقرب مركز صحي والتماس المشو •

  
 منع انتشار داء الكلب 

 . على النحو الذي یوصى بھ الطبیب البیطري بھتطعیم الحیوانات األلیفة ضد داء الكلب الخاص  •
 .تجول بحریةتال تدع الحیوانات األلیفة  •
 .الحیوانات البریة أو التي تتصرف بشكل غریباالختالط مع تجنب  •
 .لبریة ، حتى وإن كانت تبدو في صحة جیدةالحفاظ على مسافة آمنة من الحیوانات ا •
 .یتامى الحیوانات البریة تربیةال تحاول  •
 .التعامل مع الحیوانات البریة والحیوانات األلیفةكیفیة تعلیم األطفال  •
مثل األطباء (االناس الذین یعملون في المھن التي تجعلھم على اتصال منتظم ومباشر مع الحیوانات  •

  . منفسھاحمایة علیھم ، ینبغي ) نالبیطریین ، والصیادو
   الحد من انتشار داء الكلب

وفي العراق الدوائر البیطریة المسؤول عن الحد من انتشار داء الكلب في الحیوانات الداجنة ، بما 
یجب ان تكون لھا برنامج للسیطرة على داء الكلب وان  فیھا تربیة الماشیة ، فإن دوائر البیطریة

 : یتضمن
  كل ما قیل عن الحاالت المشتبھ فیھا من داء الكلب  التحقیق في •

 .تشخیص جمیع الحاالت المشتبھ فیھاو 
لخطر وجود داء الكلب لمنع االتصال بین  ةالحجر الصحي لجمیع الحیوانات المشتبھ أو المعرض •

 .البشر أو الحیوانات األخرى
 .من العمر  أشھر ٣تتطلب التطعیم ضد داء الكلب لجمیع القطط والكالب أكثر من  •

  :للمزید من المعلومات االتصال ب
  قسم الصحة الحیوانیة او قسم الوبائیة  –مدیریة البیطرة في دھوك 

  96462760195+  -  964627220102+:  تلفون
  info@duhokvet.org:او البرید االكتروني
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