28 WRZEŚNIA 2013 ROKU ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z WŚCIEKLIZNĄ
W dniu 28 września 2013 r. obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Wścieklizną.
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą odzwierzęcą, która corocznie powoduje
około70 000 zgonów ludzi na świecie, z czego zdecydowaną większośćstwierdza się
w Afryce i Azji, głównie u dzieci poniŜej 15 roku Ŝycia. Najczęstszą drogą zakaŜenia
jest pogryzienie przez zakaŜone zwierzę.
W celu zwalczenia wścieklizny u zwierząt, które stanowią źródło zakaŜenia
człowieka, od wielu lat prowadzi się na świecie programy zwalczania tej choroby
oparte przede wszystkim o szczepienia zwierząt będących jej rezerwuarem.
W przypadku Polski obecnie rezerwuarem wirusa wścieklizny jest lis rudy
(Vulpesvulpes). JednakŜe naleŜy podkreślić, Ŝe wszystkie ssaki są wraŜliwe na
zakaŜenie powyŜszym wirusem.

W Polsce program doustnych szczepień lisów wolno Ŝyjących przeciwko wściekliźnie
rozpoczęto w 1993 r. i prowadzony on jest nieprzerwanie do chwili obecnej. Na
początku programem objęto jedynie obszary połoŜone wzdłuŜ granicy z Republiką
Federalną Niemiec, by z czasem sukcesywnie szczepieniami pokryć terytorium
całego kraju, co nastąpiło w 2002 r. Ponadto, dzięki staraniom Polski i wsparciu
finansowemu Unii Europejskiej w 2012 r. na Ukrainie wzdłuŜ polsko-ukraińskiej
granicy państwowej utworzono strefę buforową szczepień lisów przeciwko
wściekliźnie, która chronić ma Państwa Członkowskie UE przed przenikaniem
wirusa wścieklizny z terytorium Ukrainy, a takŜe pomóc temu krajowi w walce
z chorobą.
W efekcie wieloletniego prowadzenia programu, a takŜe w wyniku istnienia
ustawowego obowiązku szczepienia psów, nastąpiła w Polsce znacząca poprawa
sytuacji epizootycznej w odniesieniu do wścieklizny. O sukcesie powyŜszych starań
świadczy fakt, Ŝe ostatni przypadek wścieklizny u człowieka w Polsce stwierdzono
2002 r.
KaŜdy przypadek pokąsania przez kota lub psa, dla którego nie moŜna ustalić
toŜsamości właściciela, lub przez zwierzę dzikie wykazujące brak lęku przed
człowiekiem, powinien być zgłoszony do lekarza medycyny lub stacji SANEPID.
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Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iŜ jedyną skuteczną ochroną zwierząt
domowych przed wścieklizną jest profilaktyczne szczepienie wszystkich psów,
a takŜe kotów mogących mieć kontakt z dzikimi zwierzętami.
Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, Ŝe dodatkowe
informacje na temat wścieklizny oraz obchodów Światowego Dnia Walki
z Wścieklizną moŜna odnaleźć na następujących stronach internetowych:
•

http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/rabies-portal/ ,

•

http://www.rbe.fli.bund.de/Default.aspx ,

•

http://rabiesalliance.org/world-rabies-day/ ,

•

http://www.youtube.com/watch?v=XjbBeie2G7I .

