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Gyakorlati tanácsok kóbor kutya támadás elkerülésére

A veszettség kórokozóját leggyakrabban kóbor kutyák, esetleg vadállatok, denevérek, sakálok, rókák,
majmok terjesztik.
Vannak országok ahol különösen sok kóbor állat él, ezért a betegség előfordulása is magas. Tanácsos
az állatoktól tisztes távolságban maradni, mert amikor még a veszettség korai szakaszában vannak
feltűnő tünetek nincsenek csak a viselkedésük lehet rendellenes.
Ha egy kutya fenyegető módon közeledik, ne fusson el, mert akkor ösztönösen harapni fog! Maradjon
mozdulatlanul, kézzel a test mellett és kerülje a szemkontaktust! Ha a kutya elveszti az érdeklődését
ön iránt, lassan távolodjon el és kerüljön ki a látószögéből. Ha megtámadja a kutya, próbálja meg a
kabátját vagy valami kéznél lévő tárgyat a szájába tömni!
Hogyha megharapta a kutya alaposan mossa át a sebet szappanos vízzel, majd fertőtlenítse. Azonnal
keressen egy egészségügyi központot ahol megkaphatja a veszettség (rabies, lyssa) elleni
immunglobulint (passzív immunizáció) és elkezdhetik a veszettség elleni oltási sorozatot (aktív
immunizáció, mely öt védőoltásból áll). Kérjen a klinikáról oltási bizonyítványt az oltóanyag nevével,
beadási dátumával, dózisával kitöltve! Ha nem talál olyan helyet ahol passzív immunizácíóban
részesíthetik, térjen haza Magyarországra amilyen gyorsan lehet. Fontos, hogy a postexpositiós
kezelést még a veszettség klinikai tüneteinek a megjelenése előtt megkapja, különben a fertőzés
halálos kimenetelű lehet.
Akkor is kockázata van a veszettségnek, hogyha a tulajdonos bizonyítja, hogy beoltották az állatot,
ezért, 10 napig meg kell figyelni! Ha 10 nap után is egészséges, az azt jelenti, hogy nem volt veszett a
harapás időpontjában.
Ha közvetlenül állatokkal fog dolgozni, vagy távoli vidéki területeken kirándul, ahol nincs
hozzáférhetőség a modern veszettség elleni oltóanyaghoz, ajánlatos az utazás előtt preexpositiós oltási
sor beadása (három oltásból áll). Hogyha ezután harapja meg egy veszettségre gyanus kutya, kevesebb
oltást kell kapnia és passzív immunizációra sincs szükség. Ha kisgyerekkel utazik veszettséggel
érintett országokba, még inkább ajánlatos a preexpositiós oltás, mivel a gyerekek hajlamosabbak a
kóbor állatok cirógatására, és emiatt gyakrabban szenvednek el állatharapást.
Forrás: OEK honlap (http://www.oek.hu)

