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 داء الكلب                         

ْٝرقو إىٚ اإلّغاُ ػِ طشٝق اىنية، فٜ " فٞشٗط" ٕ٘ ٍشض ٍؼذ، ٝغثثٔ :تعريفه

أغية اىساالخ، َٗٝنِ ىٔ أُ ْٝرقو ػِ طشٝق زٞ٘اّاخ أخشٙ، تشٝح أٗ إٔيٞح، 

 .ٗٝنُ٘ رىل ت٘اعطح اىؼط ٗاىخذػ ٗاىيسظ

 :طرق العدوي
 :اىسٞ٘اّاخ األٕيٞح

 اىقط– اىنية 

 
 :انحيىاَاخ انثشيح

 انخفاش– اتٍ آوي – انثعهة 

 :خاصيات المرض

                                                                                                    :يرطىس داء انكة عهً انُحى انراني -

             
                                                                         

 األعراض لدي البشر
ٍِ تِٞ األػشاض األٗىٚ أىٌ أٗ زشقاُ أٗ خذس فٜ ٍ٘قغ اإلصاتح تاىؼذٗٙ، ٗٝشن٘ اىَصاب 

ٍِ ّ٘تاخ صذاع، ٗٝسظ تاىقيق اىثاىغ، ٗذدؼو االّقثاظاخ اىؼعيٞح اىَصاب ٝشؼش تاٍرالء 

زيقٔ، ٗٝصثر اىثيغ صؼًثا، ٗقذ ٝصاب اىَشٝط ترقيصاخ، َٗٝنِ تؼذ ًٝ٘ أٗ ٍِٝ٘ٞ أُ ذطشأ 

فرشج ذرَٞض تاىٖذٗء، َٗٝنِ أُ ذفعٜ إىٚ فقذاُ اى٘ػٜ، ٗاىَ٘خ فٜ ّٖاٝح اىَطاف، ٗذذًٗ 

ًٍا  .أػشاض اىَشض، تصفح ػاٍح ٍذج ذرشاٗذ تِٞ ًٝ٘ ٗاثْٜ ػشش ٝ٘
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            الحيىاوات لدياألعراض                                                

ٝرثغ ذط٘س داء اىنية ىذٙ اىسٞ٘اّاخ اىَْط ّفغٔ اىزٛ ىذٙ اىثشش، ٗخاله فرشج اىٖٞاج قذ 

ٝقطغ اىسٞ٘اُ ٍغافاخ ٕائيح، ْٗٝثر، أٗ ٝؼ٘ٛ، دَّٗا ذ٘قف، ػيٚ ٗخٔ اىرقشٝة، ٗغاىثا ٍا 

ٝصثر ػذٗاّٞا، ٖٗٝاخٌ دَّٗا عثة، ثٌ ٝرس٘ه اىَشض إىٚ شيو فٜ ػعالخ اىفل ٗاىسيق، 

 .ٝؼقثٔ شيو ػاً، َٗٝ٘خ اىسٞ٘اُ
تؼط اىسٞ٘اّاخ اىَصاتح تذاء اىنية ال ذظٖش ػيٖٞا ػالٍاخ اىٖٞاج قط، ٗإَّا اىشيو ٗزذٓ، 

 .ٗذ٘اصو اىسٞ٘اّاخ اىرٜ شفٞد ٍِ داء اىنية زَو فٞشٗط ٕزا اىَشض ّٗششٓ ىَذج ط٘ٝيح
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 .كيف يمكىك تجىب عضة الكلب

.  إٝاك أُ ذضػح ميثًا ٝأمو أٗ ْٝاً أٗ ٝؼرْٜ تدشائٔ-

.  قذ ذؼط اىنالب إرا خافد أٗ ذٌ ٍفاخأذٖا-

 . إٝاك أُ ذشٍٜ اىنالب تاىؼصٜ ٗاىسداسج-

                                  
                 ال ذقرشب مثٞشًا ٍِ اىنالب إرا ماّد ٍشت٘طح أٗ خيف اىغ٘س- 

                                      

                                   
      ال ذقرشب ٍِ اىدشاء اىصغٞشج فقذ ذؼعل أٌٍٖ مْ٘ع ٍِ أّ٘اع اىسَاٝح ىدشائٖا- 
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 ال ذرسشك أٗ ذشمط عشٝؼًا تاىقشب ٍِ اىنالب -

                                                        
                                                                                

ٗذشاخغ تثطء ... ٗاّظش فقط إىٚ األسض...  إرا اقرشب مية ػصثٜ ٍْل، ذ٘قف فٜ ٍناّل-

شذٝذ ّس٘ اىخيف 
 

                                
 :الوقاية                   

 .ال تذ يٍ انقضاء تكم انىسائم عهً انكالب انسائثح -

كم عضح كهة، أو حيىاٌ يٍ انحيىاَاخ انًزكىسج ال ذقع يعانجرها تانرهقيح ذعشض  -

 .اإلَساٌ إنً داء انكهة

                                            يرحرى عهيُا ذهقيح كم انكالب -
 .الىقاية مه داء الكلب بعد التعرض لعضة حيىان        

كم إَساٌ وقع عضه يٍ طشف كهة، نسُا يرأكذيٍ يٍ ساليره أو وقع عضه يٍ طشف  -

 .حيىاٌ يٍ انحيىاَاخ انًزكىسج آَفا، وجة ذهقيحه ضذ انكهة

 .يشرًم هزا انرهقيح عهً أستع عششج حقُح، يضاف إنيها ذهقيح ذكًيهي فيًا تعذ

 :في صىسج ذعشض إَساٌ نعضح كهة، يجة اذخار االحرياطاخ انرانيح
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                                                   .  غغو اىدشذ تاىَاء ٗاىصاتُ٘ـ

  .                                  انششوع حاال في انرهقيح ضذ ا نكهة -        

                                                                               
ٝرؼِٞ ازرداص اىسٞ٘اُ ٍْفشًدا فٜ ٍناُ ٍا ٍٗشاقثح ظٖ٘س ٍؤششاخ ٍشض داء اىنية - 

                                                                         ػيٞٔ،   

                                                                        

    

 .عذو قرم انكهة -     

 .وضعه ذحد انشقاتح يذج أسثىع -     

 .انكف عٍ انرهقيح إرا يا ذثيٍ، تعذ رنك األسثىع، أٌ انكهة سهيى -     

يىاصهح انرهقيح إرا يا ذثيٍ، تعذ فرشج انًشاقثح أٌ انكهة يشيض أو ياخ نسثة  -     

                                                َعشفه أوال َعشفه
                                                      

 :هام جدا

انرهقيح ضذ انكهة نيس نه يفعىل حًائي عهً األيذ انطىيم 

 .وإعادذه الصيح في صىسج حذوز عض جذيذ
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 الهدف مه هذا البحث

أُ ٝرؼشف اىَرؼيٌ ػيٚ داء اىنية مأزذ األٍشاض اىرٜ ذصٞة اىسٞ٘اّاخ األٕيٞح 

 .ٗخطشٕا ػيٚ االّغاُ

 


