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Pamiêtaj, ¿e po raz pierwszy musisz zaszczepiæ 
swojego psa w terminie 30 dni od ukoñczenia 
przez niego 3. miesi¹ca ¿ycia…

…a kolejne szczepienia musz¹ byæ powtarzane 
nie rzadziej ni¿ co 12 miesiêcy

Szczepienie kotów
ale jest zalecane 

 nie jest obowi¹zkowe, 
u kotów wychodz¹cych 

z uwagi na ich tryb ¿ycia.

Szczepieñ psów przeciwko wœciekliŸnie dokonuj¹ 
lekarze weterynarii œwiadcz¹cy us³ugi 
weterynaryjne w ramach dzia³alnoœci zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t. 

Materia³ informacyjny 
Ma³opolskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
w Krakowie

ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69, 
tel.:  (12) 293-10-00,  fax: (12) 293-10-90 

e-mail:  wiw@wiw.krakow.pl
www.wiw.krakow.pl

Chroni¹c swojego psa lub kota 
przed wœcieklizn¹ 

chronisz siebie
i swoich najbli¿szych!



UWAGA, WŒCIEKLIZNA!
Wœcieklizna jest œmierteln¹ chorob¹ wirusow¹ ludzi 
i  zwierz¹t . Jest jedn¹ z najd³u¿ej znanych 
i najgroŸniejszych chorób odzwierzêcych. Wystêpuje na 
obszarze ponad 150 krajów na œwiecie, równie¿ 
w Polsce. Nieliczne obszary wolne od choroby to 
naturalnie oddzielone od sta³ych l¹dów wyspy (np.: 
Japonia, Nowa Zelandia). Nie stwierdzono obecnoœci 
wirusa wœcieklizny na Antarktydzie. Globalizacja, 
transport, powszechne przemieszczanie siê ludzi 
i zwierz¹t spowodowa³y, ¿e choroba mo¿e pojawiæ siê 
niespodziewanie na obszarach dotychczas od niej 
wolnych.

Na œwiecie oko³o 99% zaka¿eñ u ludzi 
jest wynikiem ugryzienia przez psa, 

a 40% ofiar pogryzieñ przez zwierzêta 
podejrzane o wœciekliznê 

stanowi¹ dzieci do 15. roku ¿ycia.  

W Polsce wœcieklizna wystêpuje w wielu regionach 
i pojawia siê równie¿ w du¿ych miastach. G³ównym 
Ÿród³em zaka¿eñ s¹ zwierzêta wolno ¿yj¹ce, w tym lisy 
bêd¹ce rezerwuarem tej choroby w Europie. 

Regularne szczepienia doustne lisów zapocz¹tkowane 
w zachodniej czêœci Polski w 1993 roku, a od 2002 roku 
prowadzone na terenie ca³ego kraju, doprowadzi³y do 
znacznego ograniczenia wystêpowania przypadków 
wœcieklizny u tego gatunku zwierz¹t.

W 1948 roku wprowadzono w Polsce 
obowi¹zek szczepienia psów, 

bêd¹cych g³ównym rezerwuarem wirusa dla cz³owieka. 
Nastêpstwem tego by³ obserwowany 

od po³owy lat 60. XX w. spadek 
czêstoœci jej wystêpowania u zwierz¹t domowych, 

a wzrost u zwierz¹t dzikich.

Do zaka¿enia wirusem najczêœciej dochodzi w 
wyniku:  
- pogryzienia przez chore zwierzê, 
- przedostania siê œliny chorego zwierzêcia na 
uszkodzon¹ skórê, b³ony œluzowe (np. jamy ustnej, 
nosa), do spojówki oka. 

Co zrobiæ w przypadku ugryzienia cz³owieka 
przez dzikie lub domowe zwierzê?

Wa¿ne jest aby jak najszybciej dok³adnie 
przemyæ wod¹ i myd³em ranê lub powierzchniê 

nara¿on¹ na kontakt ze zwierzêciem 
i skontaktowaæ siê z lekarzem medycyny.

Objawy wœcieklizny
Okres inkubacji choroby (czyli okres od momentu 
zaka¿enia do wyst¹pienia objawów klinicznych) jest 
ró¿ny i zale¿y m.in. od iloœci wprowadzonego do 
organizmu wirusa, jego zjadliwoœci, wrót zaka¿enia 
(miejsca zranienia), charakteru (rozleg³oœci) ran oraz 
gatunku i wieku wra¿liwego zwierzêcia. Przyjmuje siê, 
¿e okres inkubacji u zwierz¹t trwa od kilku dni do ponad 
7 lat, przy czym przewa¿nie wynosi:
-? u ma³ych zwierz¹t (pies, kot, owca, koza, œwinia) - od 
kilku do 90 dni;
-? u du¿ych zwierz¹t (byd³o, koniowate) - od kilku do 
180 dni.

Choroba mo¿e mieæ postaæ cich¹ lub sza³ow¹, a jej 
objawy s¹ ró¿ne i zale¿¹ od gatunku zwierzêcia:

KOTY- odnotowuje siê podobne 
objawy jak u psów, przy czym 
zwierzêta chowaj¹ siê, uciekaj¹, 

nieustannie miaucz¹, zachowuj¹ siê 
agresywnie, a œmieræ poprzedzona jest 

zwykle pora¿eniem koñczyn;

BYD£O - obserwuje siê niestrawnoœæ 
i obni¿one ³aknienie, wzdêcie, zaparcie 
lub biegunkê, drgawki poszczególnych 
grup miêœni, œlinotok, parcie na 

przeszkody, ci¹g³e ryczenie, objawy 
podobne do rui, nienaturalne po³o¿enie 

g³owy lub ogona, chwiejnoœæ i pora¿enia koñczyn 
tylnych;

ŒWINIE - wystêpuje lêkliwoœæ, ochryp³e 
chrz¹kanie, kurczowe ruchy g³owy 
i gryzienie œció³ki;
? owce i kozy - odnotowuje siê niepokój, 

wzmo¿ony popêd p³ciowy, ochryp³e 
beczenie, nagle pora¿enia i upadki;

KONIE -  obserwuje siê wpadanie na 
œciany stajni, drgawki miêœniowe, 
objawy kolkowe i czêste oddawanie 
moczu;

ZWIERZÊTA DZIKIE - g³ównym objawem jest utrata 
wrodzonego lêku. Wystêpuje tak¿e agresja 
przejawiaj¹ca siê atakami na zwierzêta domowe, 
gospodarskie i ludzi. Dodatkowo, u nietoperzy 
obserwuje siê utratê zdolnoœci lotu, nadpobudliwoœæ 
na dotyk i dŸwiêk, przewracanie siê na grzbiet 
i aktywnoœæ dzienn¹ niespotykan¹ u zdrowych 
osobników.

Jeœli zauwa¿ysz ww. objawy u zwierzêcia, 
niezw³ocznie powiadom 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 
lub najbli¿szy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t!

PSY - wystêpuje niepokój, nadmierna 
p o b u d l i w o œ æ ,  w ³ ó c z ê g o s t w o ,  
spo¿ywanie niejadalnych przedmiotów, 

wzmo¿ony popêd p³ciowy, agresja, 
ochryp³e szczekanie, œlinotok, opadanie ¿uchwy 
z wypadaniem jêzyka, zez, niedow³ady koñczyn i inne 
pora¿enia;


