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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach
się z uprzejmą
^Ilraca
prośbąo przekazanie w sposób rwyczajowo prTyjęty wśród posiadaczy psów
i kotów oraz osób zainteresowanych treścininiejszego pisma, przedstawiającego
aktualną sytuację epizooĘczną doĘczącą występowania wściekliznyna terenie
kraju.
Wściekliznajest jedną z najdłużej znanych i naiEroźnieiszvch chorób
odzlvierzęcvch. Choroba ta jest wirtrsową chorobą zakłżnądołkającą
centralnego układu nerwowego, ną którą wrażliwe są wszvstkie gatunki
ssaków. w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku
miesięcy. Wirus wściekliznyprzenosi się głównie poprzez kontakt śliny
zakażonego ziterzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową(pogryzienie).
Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną; dospojówkową lub poprzez
transplantację narządów. W przypadku zakażenia prowadzi do śmierci
zakażonego. Klinicznie wścieklizna objawia się jako ciężkie zapalenie rr..ózgu.,
kończące się zgonem po upłyvie 8-12 dni.
W okresie od 01.0L.2O2Ir. stwierdzono na terenie kraju prąrpadl<t
wścieklżnyu zułierząt dzikich takich jak lisy, sarny, nietoperze, jenoĘ oraz u
kota. Istotnym jest fakt, że 40 przypadków wścielłIiznyzostało stwierdzone w

powiatach województsva mazowieckiego, które sąsiaduje z

powiatem
skierniewickim co niesie ryzyko przeniesienia się wścieklizny na zurierzęta dzikie i
domowe przetrzymywane na terenie powiatu skierniewickiego i powiatu Miasto
skierniewice.
W zułiryI<u z niepokojącą sytuacja epizooĘczną doĘczącą występowania
wścieklizny u zurierząt dzikich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach
przypomina o ustawowym obowiązklt szczepienia psów przeciwko tej groźnej
chorobie. Zgodnie z art. 56 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2OO4r. o ochronie
zdrowia zuńerząt oraz z\Malczaniu chorób zakaźnych zvłierząt (tekst jednolity: DZ.
U. 2O2Or. poz.I42l)- psy powyzej 3 miesiąca Ęcia na obszarze całego kraju oraz
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lisy wolno ąrjące na obszarach określonychprzez ministra właściwegodo spraw
rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko

wściekliźnie.

w terminie 30 dni od dnia ukoń
ściekliźnie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypornitta , że zgodnie z
art. 85 ust.la i ust.2 cytowanej wyżej ustawy - kto uchyla się od obowiazku

W sprawie o czyn ww. stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w §prawach
o wykroczenie.

szczepienia

ochronne

matą
a

batdzo istotne
ko wściekliźnie.
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