Смертельна небезпека
Сказ – гостре інфекційне захворювання, яке викликається нейротропним
вірусом і характеризується ураженням центральної нервової системи. Хворі
тварини втрачають страх та забігають в населені пункти, де можуть
інфікувати свійських тварин та людей.
На сказ хворіють всі теплокровні
тварини. Найчутливіші лисиці, щури,
вовки, хом’яки, коти, собаки, борсуки,
кажани, велика рогата худоба.
Джерелом збудника сказу є хворі
тварини, що виділяють вірус головним
чином зі слиною. У випадку міського
сказу

джерелом

збудника

є

безпритульні собаки та коти.
Зараження свійських тварин відбувається при контакті з хворими
представниками дикої фауни та безпритульними собаками і котами. Свійські
тварини, як і люди, заражаються через укус або при ослиненні пошкодженої
поверхні шкіри.
Хворі на сказ тварини змінюють свою поведінку, можуть шукати
допомоги від людини; дикі тварини при цьому не відчувають страху, заходять
в населені пункти, не реагують на присутність людини. Поступово зростає
занепокоєння, з’являється агресивність, потім настає параліч і через 3-4 дні
тварина гине.
Щоб запобігти захворюванню на сказ, необхідно дотримуватися
елементарних правил:
- уникати контакту з дикими і бродячими тваринами;
- обов’язково щорічно проводити щеплення проти сказу домашнім
собакам та котам;

- якщо вас покусала дика чи безпритульна тварина (або тварина,
якій не зроблено щеплення проти сказу, не намагайтесь одразу ж після
укусу зупиняти кровотечу (якщо вона, звичайно, не дуже сильна) - треба
дати слині тварини разом з кров’ю вийти з рани;
- місце укусу слід ретельно промити господарським милом (воно
допоможе боротися з вірусом сказу);
- шкіру навколо рани обробити розчином йоду. Розчин йоду,
зеленки або спирт для припікання самого ушкодженого місця краще не
використовувати, щоб не обпекти відкриті тканини рани;
- накласти на рану стерильну повязку.
Слід обов’язково одразу звернутись в лікарню. Тільки фахівець здатний
правильно

обробити

місце

укусу,

щоб

воно

не

було

інфіковане

мікроорганізмами, та при необхідності зашити рану.
Тільки в закладі охорони здоров’я вирішується питання щодо початку
проведення щеплення людини проти сказу. Розпочати курс щеплення
необхідно якомога раніше. Тож не зволікайте із зверненням за медичною
допомогою, тому що тільки це допоможе зберегти життя.
Якщо тварина, яка покусала людину, має господарів, то краще її
ізолювати та тримати на прив’язі для того, щоб спеціалісти ветеринарної
медицини мали змогу спостерігати за станом її здоров’я протягом 10 діб з
моменту укусу. Якщо тварина залишається здоровою та живою, лікування
людям не призначається або в подальшому відміняється.
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, сказ входить
до першої п’ятірки хвороб, спільних для людей і тварин, та реєструється в
113 країнах світу. Через сказ щорічно гине понад 55 тисяч людей і більше
1 мільйона тварин. Прямі збитки складають майже 4 мільярди євро на рік.
Щорічно близько 15 мільйонів людей у світі одержують направлення на
лікування за підозрою в інфікуванні сказом. Загалом же кожні 10 хвилин від
сказу вмирає одна людина, і найчастіше - діти.

У країнах Європи ситуація щодо сказу досить не рівномірна. Завдяки
оральній вакцинації диких тварин та застосуванню засобів вакцинації
домашніх тварин вдалося повністю позбутися сказу багатьом європейським
країнам.
В Україні захворювання на сказ реєструється серед багатьох видів
тварин, але основними переносниками інфекції є лисиці. Хоча чималий
відсоток займають коти і собаки, також далеко не поодинокі випадки
трапляються серед сільськогосподарських тварин.
Наразі у Кіровоградській області області ситуацію щодо сказу тварин
можна назвати складною, але контрольованою завдяки заходам, направленим
на недопущення захворювання тварин. Держпродспоживслужба області
приділяє особливу увагу профілактиці і ліквідації захворювання тварин на
сказ у населених пунктах. Щорічно щеплення від сказу проводять близько
250 тис. собак і котів. У неблагополучних пунктах вживаються заходи згідно з
рішеннями Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій.
Слід пам’ятати, що сказ неодмінно закінчується смертю. Бережіть себе!

