
В черговий раз про сказ 
Сказ – гостре інфекційне 

захворювання, що виникає після 
укусу зараженої тварини, що 
протікає з важким ураженням 
нервової системи і закінчується, як 
правило, смертельним результатом. 
Вірус сказу знаходиться в слині 
зараженої тварини. Людина 
заражається при ослиненні і укусі 
тварин, хворих на сказ. Особливо 
небезпечними в плані зараження 
вважаються множинні укуси. Для 
захворювання характерна 
сезонність, яка припадає на 
весняно-літній час.  

Сказ належить до захворювань, 
проти якого практично безсилі 
неспецифічні профілактичні заходи, 
оскільки збудник інфекції постійно 
присутній у природних вогнищах 
серед популяції тварин. На жаль, 
для багатьох людей стає фатальною 
елементарна безграмотність та 
недбалість по відношенню до свого 
здоров’я. Сприймаючи укус 
тварини, як банальну подряпину, 
людина ставить під загрозу своє 
життя. Сказ – це як раз той випадок, 
коли краще перестрахуватися і 
негайно звернутися до лікаря у разі 
укусу і навіть ослинення тваринам. 

З початку 2017 року на території 
Новоград-Волинського району 
зареєстровано 4 випадки сказу, із 
них: в населених пунктах 
с. Коритище, с. Ярунь  захворів 
домашній кіт, в с. Пищів – захворіла 
червона лисиця та останній випадок 
стався в лісовій смузі землі запасу 
с. Кропивня Брониківської сільської 
ради, де захворів єнотовидний 
собака. 

У зв’язку з повідомленням, яке 
надійшло від постраждалого, було 
проведено розслідування, яке 
встановило, що чоловік разом із 
сином пішли по гриби до 
лісополоси, яка розташована на 
землях запасу с. Кропивня. 
Проходячи повз річку, на чоловіка 
напала єнотовидна собака і 
покусала за верхню та нижню 
кінцівки. Але чоловіку вдалося 
задушити тварину. Рани обробляв 
син, але без належного захисту. 
Сказ передається через рідини 
організму – кров, слину. 

Тому наразі вакцинацію 
проходять і батько, і син. 

На місці забою єнотовидної 
собаки  проведена вимушена 
дезінфекція 5% розчином хлорного 
вапна. 

Так, за 6 місяців 2017 року 
щеплено 10552 голови ВРХ, 300 
голів коней, 54 голови ДРХ, 4481 
собак, 2172 котів, 24 голів свиней. 

Серед населення проводиться 
роз’яснювальна робота, щодо 

небезпеки даного захворювання, як 
для людей, так і тварин. В засобах 
масової інформації опубліковано 6 
статей, розповсюджено 260 
листівок, проведено 2800 бесід.  

Станом на 29 липня 2017 року 
лісомисливськими господарствами 
відстрілено 113 голів червоної 
лисиці, 4 вовки. 

Враховуючи нестабільну 
епізоотичну ситуацію, яка виникла 
на даний час в районі та з метою 
запобігання розповсюдження даної 
хвороби серед людей і тварин 
Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 
районній державній адміністрації 
вирішила оголосити 
неблагополучною по сказу лісову 
смугу землі запасу с. Кропивня 
Брониківської сільської ради. Також 
необхідно ввести карантинні 
обмеження на лісову смугу цієї ж 
землі та встановити загрозливу зону 
в радіусі 10 км. навколо 
неблагополучної лісополоси, куди 
входять людські городи, польовий 
масив, землі запасу с. Кропивня 
Брониківської сільської ради, 
с. Тупальці Тупалецької сільської 
ради.  

Проте ще однією неприємною 
новиною стала інформація про те, 
що ні в місті, ні в країні немає 
достатньої кількості вакцини. 
Тобто, вона закінчується. Проблема 
полягає в тому, що якраз наступив 
період активізації скажених тварин. 
Тому, як далі бути, невідомо. А для 
закупки вакцини на державному 
рівні необхідно провести тендер. 
Про його строки ніхто інформації не 
афішує. Тому невідомо, скільки 
людей, не дай Бог, має померти, аби 
влада почала рухатися у потрібному 
напрямку. 


