
 

ЩЕ РАЗ ПРО СКАЗ 

 

 

        Сьогодні  виникла  реальна  загроза повернення СКАЗУ (котів,собак), тому 

слід, ще раз нагадати про те, звідки чатує небезпека. 

Сказ – це  гостре  інфекційне захворювання  всіх теплокровних тварин і 

людини, за якого уражається центральна нервова система, супроводжується 

паралічами  і  завжди закінчується смертю. Ліків від сказу не існує! Зараження 

людини відбувається під час укусу або через ослинення пошкодженої шкіри. 

Потрапивши до рани, вірус  може зберігатися від кількох годин до кількох 

тижнів. Тут  він  контактує з нервовими закінченнями і починає рухатися  до  

ЦНС, де  розмножується  у нейронах. Інкубаційний період від 7 днів до року і 

навіть більше. Поширюють сказ у природі – лисиці, вовки, єнотовидні та 

бродячі собаки. Захворівши, дикі тварини перестають боятися людей, навіть 

удень можуть забігати у населені пункти, нападати на людей або домашніх 

тварин, які знаходяться  на  території  подвір’я. Здебільшого до таких тварин  

відносяться коти та собаки. 

Сказ  у  собак.  

Хвора  тварина стає пригніченою, лежить, втрачає апетит, до води байдужий – 

гідрофобії немає. Наприкінці  другого дня  виникає  неспокій, собака  

намагається  сховатися  в куток (під ліжко, в будку), хапає ротом повітря, може  

розгризати  свою  загоєну  рану, ковтає неїстівні предмети. Може тікати з дому 

–до 50 км за день,  нападає на людей. Період збудження триває 3-4 дні, гине - 

на 6-8 день хвороби. Це  класична  картина. Але  за  будь якого  випадку  

поведінка  тварини  змінюється, що має насторожити господаря. 

Найчастіше саме собака стає причиною зараження людини, тому що живе в 

оточенні людей. Щеплений собака, якщо його покусала хвора тварина, не є 

джерелом зараження, в нього не виникає агресивності, бажання кусати,  не 

виділяється слина, вірус сказу в слині відсутній. 

        

Як діяти людям, яких покусала тварина? Перш за все необхідно якомога 

швидше промити рану водою з господарським милом, обробити краї 5-

відсотковим розчином йоду, накласти стерильну пов’язку і звернутись у 

травматологічні  пункти (відділення) лікарні за медичною допомогою, або до 

найближчого лікувально-профілактичного закладу. У разі укусів дикими, 
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безпритульними  тваринами,  треба за порадою лікаря-травматолога пройти 

курс  антирабічних  щеплень  у  стаціонарному відділенні медичного закладу. 

Ці щеплення на сьогодні єдиний ефективний засіб профілактики, щоб не 

померти від сказу. Якщо вкусила домашня або відома тварина (відомо, кому 

належить), то таку тварину в жодному разі не слід вбивати. Її варто ізолювати, 

встановити за нею нагляд, попередити ветеринарного працівника, який 

протягом 10 днів, тобто максимального терміну появи  клінічних ознак сказу, 

буде проводити клінічний огляд тварини.  

Для  запобігання  виникнення  сказу потрібно  регулярно  проводити  щеплення  

домашніх  улюбленців  проти  сказу. Також слід  дотримуватися   правил  

утримання та вигулу домашніх собак  і  котів, не створюючи небезпеки 

оточенню. Особливо звертаємо увагу людей, які з власної  доброти  беруть  

безпритульних  тварин (собак, кішок) до себе додому. Перед тим, як зважитися 

на такий важливий крок, для власної безпеки її потрібно доставити у 

ветеринарну установу для клінічного огляду та профілактичної  вакцинації  

проти сказу. 
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