ОБЕРЕЖНО ! ЗНОВУ СКАЗ!
20 лютого 2018 року в районну державну лікарню ветеринарної медицини для планового
моніторингово дослідження мисливцями було доставлено матеріали від лисиць з мисливських
угідь відібраних біля сіл Солочин та Березники . Як підтвердила обласна ветеринарна лабораторія
лисиці були хворі на сказ. За оперативною було прийнято рішення про оголошення та
прилеглих лісових угідь неблагополучними по сказу диких звірів та розроблено заходи по
локалізації і ліквідації вогнища цього в край небезпечного захворювання , яким може захворіти і
людина. Згодом , терміново під головуванням заст. голови райдержадміністрації, голови районної
державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при РДА Русин В.П. проведено засідання
комісії і затверджено заходи та обговорено нагальні питання та рішення комісії , які слід
провести ветеринарній та іншим службам, сільським радам, товариствам мисливців, лісовій
охороні, керівникам навчальних закладів для того щоб не допустити поширення сказу та вберегти
населення від цієї недуги.
В боротьбі з цією інфекцією вирішальне, радикальне значення має знищення вірусу в природі.
Вірус сказу в природі зберігається в організмі різних диких тварин (вовки, лисиці, гризуни).
В зв’язку із спалахами хвороби серед лисиць збільшився ризик захворюваності сказом людей і
сільськогосподарських тварин.
Сказ – типова ранєва інфекція, при якій зараження найчастіше відбувається при укусі. На
практиці мають місце випадки зараження при ослинені скаженою твариною (безпосереднє
попадання слини на пошкоджені шкіру або слизову, механічний занос слини при поцарапанні
лапкою, при розробці тушок тварин, контакті з ослиненим посудом, шкірою тварин і т.д.),
причому найбільшу небезпеку тут представляють випадки порізів ножем при знятті шкірки з
хворої лисиці. Слід пам’ятати, що здоровий дикі звір чи тварина в людне місце серед білого дня
так просто не потрапляють .
Спалахи сказу підтримуються безпритульними собаками і котами. Для того, щоб ліквідувати
спалахи, необхідно утримувати собак ізольовано, на прив’язі, виводити на вулицю в наморднику і
на повідку, тим самим зменшується і ризик їх зараження сказом.
На даний час в с. Березники активно проводяться клінічний огляд та щеплення домашніх
тварин, роз’яснення про небезпеку сказу і як від нього вберегтись. Щоб запобігти цієї небезпечної
недуги всім жителям району необхідно своєчасно добровільно доставляти собак і котів для
профілактичних щеплень, а також знати, що при невластивій і підозрілій поведінці як домашніх
так і диких тварин, слинотечі, проявом водобоязні, паралічі глотки, безпідставної агресії слід
терміново повідомити ветеринарну установу, а якщо тварини нанесли людині укуси або
подряпини , рану слід промити господарським милом і терміново звернутись за медичною
допомогою .
Зараз слід лісовим господарствам врегулювати чисельність червоної лисиці, а комунальним
службам в населених пунктах здійснювати відлов бродячих собак та бездомних котів з
послідуючою їх стерилізацією.
Керівникам шкіл, дитячих садків треба забезпечити необхідну огорожу , щоб обмежити
доступ бродячих тварин та уникнути покусів дітей. Відповідні роботи по до огорожі територій
треба виконати і в санаторно-оздоровчих закладах. Спільними зусиллями ми повинні забезпечити
надійну епізоотичну ситуацію району, сприяти безпечному відпочинку жителів і гостей району,
пам’ятати , що небезпека поруч
Слід відзначити, що зараз готується державна програма для боротьби зі сказом в районах
області - це пероральній вакцинація диких звірів
А.М.Фотул
Начальник Свалявського районного відділу
Головного управління Держпродспоживслужби
в Закарпатській області

