Обережно сказ !
Наше повсякденне життя нерозривно пов'язано з тваринами. Однак
завжди потрібно пам'ятати, що будь-яка тварина – це джерело підвищеної
небезпеки, а її укус може призвести до трагічних наслідків. Найголовніша
небезпека при укусах тварин полягає у вірогідності інфікування людини
невиліковним вірусом сказу, від якого щорічно помирає один хворий в
Україні .
На початку місяця цього року серед білого дня , що не властиво диким
звірям, лисиця напала на подвір’ї одного з дворів мікрорайону міста
«Береги» на курей, господар лисицю забив і доставив в районну лікарню
ветмедицини. Як підтвердила обласна ветеринарна лабораторія лисиця була
хвора на сказ.
Сказ – гостра вірусна хвороба тварин і людини, що характеризується
ознаками поліенцефаломієліту та, за відсутності вчасного лікування,
абсолютною смертністю. За даними ВООЗ, ця хвороба входить у першу
п'ятірку хвороб, спільних для людини і тварин, що наносять найбільший
соціально-економічний збиток.
На сьогодні сказ реєструється в 113 країнах світу, у тому числі в
Україні, вражаючи щорічно тисячі осіб. Основним джерелом і резервуаром
вірусу сказу є дикі м’ясоїдні тварини (лисиця, єнотовидна собака, вовк), а також
бродячі коти і собаки та навіть домашні тварини. Територія України суцільно
неблагополучна щодо сказу. За останні п’ять років немає жодної області, де
б не реєструвалось це захворювання . Напружена епізоотична ситуація зі сказу,
що склалася в Україні, створює загрозу погіршення епідемічної ситуації з цього
небезпечного смертельного захворювання. Цю загрозу підтверджують дані про
велику кількість осіб, які звертаються за медичною допомогою в лікувальнопрофілактичні заклади з приводу укусів дикими і домашніми тваринами.
Кількість таких звернень складає близько 100-108 тисяч осіб, з них 26-28
тисяч одержує курс антирабічного лікування.
Якщо проаналізувати епізоотичну ситуацію в нашому районі, то за
п’ятдесят останніх років в районі зареєстровано 36 випаді сказу свійських
тварин та диких звірів. Найбільший спалах було зафіксовано в колишньому
Голубинському колгоспі де захворіло 22 корови та телиці . На жаль 1991
році від сказу померла одна людина яка мала контакт з хворою лисицею
Сказ захворювання , що викликається нейрогенним вірусом ,
передається через укус зі слюною хворих проявляється важким ураженням
центральної нервної
системи(параліч, парез, буйсто) та закінчується
загибеллю.
Інкубаційний період сказу триває досить довго - у середньому 1—3
місяці (хоча може тривати й до року і більше), і перші ознаки хвороби
виникають пізно, коли у мозку вже відбулися руйнівні процеси (набряк,
крововилив, деградація нервових клітин), що робить лікування практично
неможливим. Зараження людини сказом відбувається в основному через

укуси хворою твариною чи внаслідок попадання її слини на свіжі поранення,
подряпини шкіри або слизових оболонок. Інфікування людини сказом
відбувається здебільшого від диких хижих (вовки, лисиці) чи домашніх
тварин (коти, собаки ), а також сільськогосподарських тварин та гризуни
Отже, що необхідно робити, коли вас покусала тварина?
Тварину, яка вкусила, в жодному разі не слід вбивати. Її необхідно
ізолювати, встановити за нею нагляд і спостереження ветеринарним
працівником протягом 10 днів, тобто максимального терміну появи клінічних
ознак сказу у тварин.
Якомога швидше промити рану водою з милом, обробити краї 5%ним розчином йоду, накласти стерильну пов’язку і звернутись у
травматологічні пункти (відділення) лікарні за медичною допомогою або до
найближчого лікувально-профілактичного закладу. .
У випадках покусів дикими, безпритульними тваринами за порадою
лікаря-травматолога пройти курс антирабічних щеплень у стаціонарному
відділенні медичного закладу, адже ці щеплення є на сьогодні єдиним
ефективним засобом попередження виникнення сказу. Ні в якому разі не
проводити самолікування.
Людина чи тварина з вираженою клінікою сказу лікуванню не
піддається. Допомоги тут уже нема. Однак можливості профілактики
існують. Перш ніж придбати собаку чи кішку слід кожному подумати чи
зможе він її утримувати щоб після не викидати на вулицю . Необхідно
пожвавити діяльність комунальної служби по відлову бродячих собак, лісової
служби та осередку УТМР щодо відстрілу диких звірів до встановлених
норм.
Для профілактики захворювання необхідно
щорічно проводити
щеплення собак проти сказу, а при появі клінічних ознак захворювання
доставляти тварину для огляду у ветеринарну установу. Слід дотримуватись
правил утримання та вигулу домашніх собак і котів, не створюючи небезпеку
оточуючим.
Незважаючи на різноманітні негаразди, держава не обмежує надання
коштів для закупівлі засобів профілактики не лише сказу, а й інших хвороб
спільних для людей і тварин. Є в достатній кількості вакцина, деззасоби,
кваліфіковані лікарі. Вакцинація проти хвороб спільних для людей і тварин
проводиться безкоштовно.
Управління ветмедицини

