СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ БЕСНИЛА, 28. СЕПТЕМБАР

28. септембар обележава се као Светски дан борбе против беснила у целом свету у
циљу јачања свести о опасности коју ова болест представља за здравље људи и
животиња и мерама за што ефикаснију превенцију и контролу.

Као и ранијих година, Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, обележава 28. септембар својим активним учешћем у борби против
беснила и то промовисањем континуиране вакцинације паса и мачака, спровођењем
оралне вакцинације дивљих месоједа и едукацијом становништва и стручне јавности.

Овог пута, по први пут у историји Србије, Светски дан борбе против беснила
прославиће се уз чињеницу да беснило није забележено ни код домаћих ни код дивљих
животиња у протеклих 7 месеци, што је историјски и епидемиолошки најнижи ниво свих
времена.

У Србији се спроводи програм искорењивања беснила чији је циљ
потпуноелиминисање ове болести и обезбеђивање статуса државе слободне од
беснила. Програм се базира на:

1. обавезној вакцинацији паса и мачака против беснила која се у континуитету
спроводи неколико деценија,

2. идентификацији и регистрацији кућних љубимаца које се спроводе од 2007. године.

3. континуираној вакцинацијидивљих животиња (оралном вакцином) које се спроводи
од 2010. године у пролеће и на јесен.

Истовремено, ветеринарска служба спроводи мониторинги надзор беснила и анализу
података о спроведеним вакцинацијама, на основу којих је утврђена висока ефикасност
вакцинације на терену.Добре ефекте програма потврђују и епизоотиолошки подаци који
указују на недвосмислено смањење случајева беснила почев од 2010 године до када се
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утврђивало око 200-250 случајева годишње, углавном код дивљих животиња уз
повремено појављивање код домаћих живитиња које су биле у контакту са дивљим
лисицама.

Овај дан обележавају многе државе, ораганизације и службе. Тема овогодишњег
обележавања Светског дана борбе против беснила је превенција беснила кућних
љубимаца и промоција редовне вакцинације.

Подсећамо власнике паса на ову чињеницу као и на њихову обавезу да се одговорно и
савесно понашају према својим љубимцима. На тај начин ће допринети општем здрављу
своје животне средине.

Корисни линкови:

http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/besnilo/

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/rabies-portal/
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