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Сказ — це гостре особливо не-
безпечне  вірусне захворювання  
усіх теплокровних тварин і лю-
дини, спричинене нейротропним 
вірусом сказу. Характеризується 
розвитком своєрідного енцефа-
літу зі стрімким пошкодженням 
центральної нервової системи і 
завжди закінчується смертю. 
Джерелом збудника сказу є усі 
теплокровні тварини, з яких най-
більш небезпечні для інфіку-
вання людини  м,ясоїдні (дикі та 
домашні). Людина може інфіку-
ватися під час укусу, або коли 
слина, хворих тварин, потрап-
ляє на слизові оболонки чи 
пошкоджену, через подряпини, 
шкіру. 
B Україні останні 30 років епіде-
мічна ситуація щодо захворю-
ваності людей на сказ є нестій-
кою. За даними Міністерства 
охорони здоров`я щорічно реєс-
трується приблизно 100-120 тис. 
осіб, які звернулися до медич-
них установ з приводу укусів 
тваринами, з них 60 % одер-
жують лікування. В Україні май-
же щороку від цього небезпеч-
ного захворювання помирає від 
1 до 7 осіб. 
В більшості випадків головною 
причиною, що призвела до зах-
ворювання і смерті, укушених 
скаженими тваринами людей, є 
незнання інформації про необ-
хідність профілактичного ліку-
вання вакциною. 
Крім того, причиною смерті від 
цього страшного захворювання 
стають пізнє звернення до фа-
хівців та пізній початок лікуван-
ня. Тоді як очищення рани та 
імунізація, зроблені якомога ра-
ніше після підозрілого контакту з 
твариною, можуть запобігти роз-
витку сказу практично на 100 %. 
 

 необхідно дотримуватися 
встановлених правил утри-
мання домашніх тварин і що-
річно приводити їх до держав-
ної або приватної ветери-
нарної лікарні за місцем про-
живання для проведення про-
філактичного щеплення проти 
сказу; 

 у випадках змін в поведінці 
домашньої тварини, отриман-
ня ним ушкоджень від іншої 
тварини, смерті без видимих 
на те причин необхідно обо-
в'язково звернутися до 
ветеринарного фахівця для 
встановлення спостереження 
або з'ясування причини смерті 
тварини; 

 намагайтеся уникати непот-
рібних контактів з тваринами, 
особливо дикими або бездог-
лядними; 

 не слід підбирати на дачі, в 
лісі, на вулиці диких і без-
доглядних домашніх тварин 
або варто знайти можливість у 
короткий термін показати його 
ветеринарному лікарю для 
проведення огляду та вак-
цинації від сказу; 

 не слід позбуватися тварини, 
яка покусала або подряпала 
людину, її потрібно негайно 
доправити до найближчої 
ветеринарної клініки для ог-
ляду. 

У разі укусу ретельно промийте 
рану протягом щонайменше 15 
хв. мильною водою, миючими 
засобами, дезінфектантами 
для обробки ран. Якщо немає 
впевненості в тому, що тварина 
була здоровою, вам обов’яз-
ково мають зробити щеплення 
вакциною. Таких щеплень має 
бути 6: у день звернення до 
лікаря (0-й день), а потім на 3-
й, 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні. 

Зволікання може коштувати 
життя! 

Причини і симптоми 

сказу 
Профілактика сказу 

Розрізняють два типи сказу – 
міський (вуличний) сказ, коли 
захворювання спостерігається в 
містах і селах, а джерелом збуд-
ника інфекції є хворі бродячі 
собаки й коти, і лісовий сказ, 
коли інфекція поширюється в 
природному середовищі, а дже-
релом збудника хвороби є дикі 
м’ясоїдні хижаки (лисиці, вовки, 
борсуки, куниці) у хворому стані 
або латентно інфіковані. 
На початку хвороби у людини 
спостерігаються лихоманка, 
пригнічений стан, свербіж і болі 
в ділянці укусу, згодом з’явля-
ються боязливість, занепоко-
єння, розлад дихання й ков-
тання, слинотеча, підвищене 
рефлекторне збудження. Під 
час спроби проковтнути воду 
розвиваються болісні судоми. 
Невдовзі відраза до води пато-
логічно нарастає. Хворий галю-
цинує, іноді лютує, з рота виді-
ляється багато слини. Сказ у 
людей, якщо хвороба перейшла 
у активну форму, завжди закін-
чується летально, смерть нас-
тає на 2 – 3-тю добу хвороби.   
Симптоми сказу у тварин зале-
жать від стадії захворювання. 
Хвора тварина стає пригні-
ченою лежить, втрачає апетит. 
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, 
нападає на людей. Період збуд-
ження триває 3-4 дні, гине - на 
6-8 день хвороби. У кішки сказ 
має значно гостріший перебіг. 
Перші ознаки: наростаючий 
неспокій, збудження, хриплий 
голос, переляканий погляд, 
агресивність. Під час нападу її 
важко відірвати від рани через 
спазм жувальних м’язів.  
У разі захворювання поведінка 
тварини змінюється, що має 
насторожити господаря. 
 


