
صحيفة حقائق

داء الكلب عبارة عن فيروس يصيب الدماغ والنخاع 
واليات يُعد داء الكلب مرًضا نادر الحدوث في ال. الشوكي

ة في والية المتحدة، لكنه أكثر شيوًعا بين الحيوانات البري
اب يمكن العثور على فيروس داء الكلب في اللع. ينام

.عدوىالبلدى الحيوانات المصابة الشوكيوالدماغ والحبل 

يمكن أن تصاب جميع الثدييات أو الحيوانات ذات
بعض . تنتج اللبن بداء الكلبيمكنها أنالفراء التي

، والظربان، والثعالب، الراكونالحيوانات مثل 
اء يعد د. داء الكلبلنشر والخفافيش أكثر عرضة 

ة، الكلب نادر الحدوث جًدا بين القوارض الصغير
.والحيوانات األليفة المحصنة، وحيوانات المزرعة

العالمات واألعراض

الشعور بتعب شديدصداع الرأسالحمى

عالمات على بمجرد أن تظهر ال. العالمات المبكرة لإلصابة بداء الكلب لدى البشر أيًضا عدم وضوح التفكير والقلققد تشمل 
ى ثالثة يبدأ ظهور عالمات داء الكلب على معظم األشخاص في غضون شهر إل. ما يموتالشخص المصاب بداء الكلب، فإنه عادةً 

.ما لم يتلقوا العالج المناسببهأشهر بعد اإلصابة 

عادة . ة جًدا، أو ودوداء، أو خائفة، أو متعثرة، أو ثملة، أو لئيمة، أو عرجةالحيوانات المصابة بداء الكلب خجولتبدو قد :الحيوانات
ال يمكنك . اتما تتصرف الحيوانات المصابة بداء الكلب بشكل غريب بمجرد وصول الفيروس إلى دماغها، لكن قد تختلف العالم

ة قد يستغرق ظهور عالمات داء الكلب على القط. إذا كان مصابًا بداء الكلب أم الماأن تعرف من خالل النظر إلى الحيوان
يوانات البرية المدة التي تستغرقها الحطول غير معروف . بهالمنزلية أو الكلب المنزلي من أسبوعين إلى أربعة أشهر بعد إصابته 

.حتى تظهر عليها العالمات

وانًا آخر أو حيأو الحيوانات المصابة بالعدوى شخًصا تعضينتقل داء الكلب عندما 
أو الحبل يمكن أن ينتشر الفيروس أيًضا إذا أصاب لعاب أو أنسجة من المخ. تخدشه

.و عينيهشخص أو فمه أو أنفه ألالمتشققجلدالللحيوان المصاب بالعدوى الشوكي

ة ما إذا كان اختبار أنسجة دماغ الحيوان لمعرفأوغوستايمكن لمختبر الصحة العامة التابع للوالية في 
دد مركز اإلنسان، يحوالحيوانات احتكاك بينفيهايحدث في المواقف التي . مصابًا بداء الكلب أم ال

وع ين األمريكية ناممكافحة األمراض والوقاية منها وخدمة الرقابة على الحيوانات المحلية في والية 
.المالئمةالسيطرة االستجابة المناسبة وإجراءات 

(السعار)داء الكلب 



العدوى؟بالحتمال اإلصابةماذا تفعل إذا تعرضت أنت أو حيوانك األليف 
:عليكفيجبتعرفه،الحيوانأوبريحيوانينبواألليفحيوانكبينأوبينكاحتكاكحدثإذا

تنظيف الجرح • 
جيًدا بالماء 
والصابون

ي تحديد يمكن للطبيب مساعدتك ف. االتصال بطبيبك• 
.ما إذا كنت بحاجة إلى عالج

إذا كان مراقبة الحيوانات في بلدتكبمسؤولاالتصال • 
.*الحيوان المهاجم قطة أو كلبًا

مراقبة الصيد المحلي إذا كان بمسؤولاالتصال • 
. **الحيوان المهاجم بريًّا

يوانات مراقبة الحومسؤولاالتصال بطبيبك البيطري • 
دش المحلي إذا تعرض حيوانك األليف إلى لدغة أو خ

.جراء هجوم حيوان آخر عليه

.الشرطة التابعة للوالية/مراقبة الحيوانات عبر االتصال بمكتب المدينة أو الشرطة المحليةمسؤولقم بالوصول إلى *
.مراقبة الصيد عبر االتصال بشرطة الوالية أو أقرب مركز إرسالمسؤولالوصول إلى بقم **

البشرعالج

المناعي نالغلوبولييتكون عالج األشخاص المعرضين لداء الكلب من مزيج من لقاح داء الكلب وُحقن 
(RIG .)الوقاية بعد التعرض"ذلكيسمىو."

كاك  حتاليتعرضون األطباء البيطريين ومساعديهم وغيرهم ممن ومراقبة الحيواناتمسؤوليعلى
داء لق للتعرضالسابلقاحالالحصول على يفكروا فيمتكرر بالحيوانات الضالة أو الحيوانات البرية أن 

.الكلب

داء الكلبالوقاية من 

ك تأكد من تحصين حيوانات
بموجب. األليفة باللقاح

ميع القانون، يجب تحصين ج
لها الكالب والقطط بعد وصو

.إلى سن معين

تجنب مالمسة جميع 
الحيوانات البرية وأي 

س ال تلم. حيوان ال تعرفه
ضة الحيوانات البرية المري

.وال تؤذيها

أحكم ربط أغطية سلة 
المهمالت وال تترك طعام 

الحيوانات األليفة خارج 
أن ذلكمن شأن. المنزل

.كيبعد الحيوانات عن منزل

تحدث إلى متخصص أو 
متعهد إبادة الحشرات عن 

اتمامكيفية حماية منزلك
.من الخفافيش

مةاهأرقام هواتف 
إلبالغ مركز مكافحة األمراض والوقاية منها بوالية • 

ل ين عن الحاالت والحصول على االستشارات اتصام
5821-821 (800): برقم

2727-287 (207): معمل االختبارات الصحية والبيئية• 
3701-287 (207): الطبيب البيطري التابع للوالية• 

على مدار الساعة طوال احةمت)مراكز إرسال مراقبي الصيد 
(:أيام األسبوع

4664-452 (800): أوغوستا• 
7381-432 (800): بانجور• 
2261-924 (800): هولتون•

www.maine.gov/dhhs/rabiesيمكنك أيًضا زيارة الموقع 
.مزيد من المعلوماتلحصول على ل

2019بتاريخ أبريل هتحديثتم 


