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ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН
Відділ лабораторних і домашніх тварин

Інформація про сказ для власників
домашніх тварин
Ваша тварина підлягає домашній ізоляції через неповні в'їзні документи. Це означає, що ми не
можемо бути впевнені, що ваша тварина має належний захист від сказу. Тому ми просимо вас
уважно ознайомитися з наступною інформацією про сказ.

Сказ — смертельна хвороба
Сказ викликається вірусом і може вражати будь-яких ссавців, включаючи людину. Це хворобазооноз, тобто вона може передаватися як між тваринами, так і від тварини до людини. У деяких
країнах сказу немає, але це захворювання зустрічається в більшій частині світу, в тому числі в
Східній Європі. У Швеції ця хвороба не зустрічалася у тварин з 1886 року.
Вірус сказу передається через заражену слину. Таким чином, найбільш поширений шлях
зараження — коли заражена тварина кусає або лиже іншу тварину або людину. Вірус відносно
чутливий і швидко знищується поза організмом інфікованої тварини. Коли людина заражається
сказом, хвороба поширюється по нервових шляхах до мозку і викликає запалення мозку,
викликаючи поступовий параліч і смерть.

Звертайте увагу на будь-які симптоми
Час від зараження тварини до появи ознак хвороби коливається від десяти днів до року. Єдиний
спосіб поставити точний діагноз — це провести розтин, при якому досліджується мозок тварини.
Зверніть увагу на те, чи проявляє ваша тварина симптоми сказу. Симптоми варіюються в
залежності від виду ураженої тварини.
Типові симптоми у собак
У собак сказ починається зі зміни темпераменту. Собаки, які зазвичай доброзичливі до людей,
раптово стають злими і невпевненими, тоді як боязкі собаки стають ласкавими.
Через кілька днів хвороба переходить в агресивну форму або тиху форму:
• При агресивній формі собака рідко лежить або сидить. Якщо собака замкнений у
приміщенні, він безперервно рухається. Зіниці розширені, тварина має агресивний
вигляд і кусає людей, тварин і навіть уявні предмети. Апетит стає ненормальним, і
тварини можуть
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їсти, наприклад, каміння і палиці. Агресивна стадія проходить через кілька днів і
змінюється тремтінням і паралічем, після чого тварина вмирає.
•

У тихій формі собака стає тихим, не збудливим і кусається тільки в тому випадку, якщо його
спровокувати. Собака стає млявим і часто ховається. Виникає параліч м'язів задніх ніг, а
також параліч щелепи. Язик звисає з рота, і капає слина. Собака більше не може ні їсти, ні
пити. Коли параліч посилюється, тварина зазвичай вмирає від паралічу дихальних м'язів.

Типові симптоми у кішок
Картина захворювання у кішок аналогічна тій, що спостерігається у собак. Однак у кішок найчастіше
розвивається агресивна форма захворювання (див. вище).
Типові симптоми у тхорів
Агресивна форма сказу (див. вище) у тхорів зустрічається рідко, але також можлива. У тхорів
розвиваються такі симптоми, як занепокоєння, млявість і параліч.

Якщо у вашої тварини проявляються симптоми сказу
Сказ є епізоотичним захворюванням і за законом ви зобов’язані повідомити про випадок хвороби.
Якщо ви підозрюєте, що тварина була уражена хворобою, необхідно негайно звернутися до
ветеринара. Перш ніж ветеринар зможе оглянути тварину, ви повинні зробити все можливе, щоб
самостійно запобігти поширенню інфекції.
• Закрийте тварину в приміщенні і не дозволяйте їй вступати в контакт з іншими тваринами
або людьми.
•

Якщо тварина, у якої ви підозрюєте сказ, вкусила інших тварин, ви також повинні закрити і
ізолювати цих тварин від інших тварин і людей.

В жодному разі не можна випускати на волю або ховати тварин, у яких ви підозрюєте сказ. Заражені
сказом тварини становлять смертельну небезпеку для вас, а також інших людей і тварин.

Негайне лікування може запобігти захворюванню
Якщо людині після укусів або контакту зі слиною зараженої сказом тварини негайно забезпечити
лікування, захворюванню майже завжди можна запобігти. Дуже важливим є негайне і ретельне
промивання ран. Особи з підозрою на зараження сказом повинні негайно звернутися за медичною
допомогою.

Запобігання спалахів сказу в Швеції
Ви можете запобігти зараженню вашої тварини сказом шляхом вакцинації проти цієї хвороби. Крім
того, не дозволяйте вашій тварині контактувати з тваринами, які є переносниками вірусу сказу.
Якщо Швеція постраждає від спалаху сказу, це може мати серйозні наслідки для здоров'я
населення та економіки. Щоб захистити Швецію від ввезення заражених сказом тварин з-за
кордону, застосовуються особливі вимоги до в'їзду, включаючи вакцинацію проти сказу. Якщо ці
вимоги не виконуються, Управління сільського господарства повинно вжити заходів щодо захисту
від інфекції, щоб гарантувати, що сказ не пошириться в країні.
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Додаткова інформація
Якщо у вас є питання про сказ, будь ласка, зв'яжіться зі Ветеринарно-медичним управлінням Швеції
(SVA).
З більш детальною інформацією можна ознайомитись на сайті:
www.jordbruksverket.se
www.sva.se
www.folkhalsomyndigheten.se
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