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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA RABIEI 

 

          În fiecare an, ziua de 28 septembrie este declarată de către Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii Ziua Mondială de Luptă Împotriva Rabiei. 

 Prin marcarea acestei zile, se urmărește:  

- difuzarea informaţiilor despre prevenirea rabiei; 

- atragerea atenţiei opiniei publice asupra acestei afecţiuni şi a riscurilor pe care 

ea le implică pentru sănătatea individuală şi colectivă; 

- creşterea nivelul de conştientizare a populaţiei cu privire la: 

 impactul rabiei umane și animale 

 modalitățile de prevenire a bolii  

 posibilităţile de eliminare a surselor principale de infecţie. 

 

Rabia (turbarea) este o boală infecţioasă acută, foarte gravă determinată 

de virusul rabic, care afectează sistemul nervos central (creierul şi măduva 

spinării) atât la animale (mamifere) cât şi la oameni. 

Ea se transmite de la animal la om prin muşcătura sau zgârâietura 

animalului bolnav. Animalele care pot transmite virusul rabic sunt cele sălbatice, 

în special vulpea şi lupul, dar şi cele domestice, cel mai frecvent pisica şi 

câinele.  

Rabia se manifestă prin tulburari nervoase grave, exprimate prin 

hiperexcitaţie, agresivitate şi paralizie. 

Odată aparute simptomele de boală, rabia are o evoluţie rapidă, este  

incurabilă, ducând inevitabil la deces! 

  Nu există tratament specific, etiologic, care să împiedice evoluţia spre 

deces a rabiei! 

Datele statistice furnizate pe primul semestru al anului 2015 de către Secțiile 

de Boli Infecțioase din unitățile spitalicești din Municipiile Oradea și Beiuș sunt: 

- 273 persoane vaccinate cu vaccin anti-rabic (Verorab) 

- 14 persoane vaccinate cu asocierea vaccin Verorab + vaccin Favirab 

- animalele implicate în producerea leziunilor la om au fost: câine - 205 

cazuri; pisică – 39 cazuri; șobolan – 12 cazuri; vacă – 10 cazuri; vulpe – 2 

cazuri; cal – 1 caz; șoarece – 1 caz; porumbel – 1 caz. 

http://www.dspbihor.ro/?page_id=1218


Mesaje specifice de interes general: 

 Rabia poate fi prevenită! 

 Vaccinați animalele împotriva rabiei! 

 Evitați contactele cu animalele sălmatice și fără stăpân! 

 Daca ați fost mușcat de un animal, solicitați de urgență îngrijiri 

medicale! 

 

În vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin rabie, 

Direcţia de Sănătate Publică Bihor transmite populaţiei  următoarele 

recomandări: 

 

  Evitaţi orice contact cu animalele sălbatice. 

  Supravegheaţi cu atenţie copiii şi nu îi lăsaţi să atingă niciodată 

animale necunoscute, chiar dacă acestea par prietenoase.  

  Dacă observaţi animale sălbatice care se comportă neobişnuit, 

comunicaţi  imediat acest fapt autorităţilor locale sanitar-veterinare. 

  Aveţi grijă să nu lăsaţi expuse în exterior resturi menajere sau hrană 

pentru animale, deoarece acestea pot atrage animale sălbatice sau 

fără stăpân. 

  Este obligatorie vaccinarea împotriva virusului rabic a animalelor de 

companie -  pisici şi câini; pentru aceasta,  adresaţi-vă medicului 

veterinar.  

  Evitaţi orice contact cu liliecii precum şi cu cadavrele animalelor.  

  În cazul în care aţi fost muşcat sau zgâriat de un animal, spălaţi  şi 

dezinfectaţi bine rana şi adresaţi-vă imediat medicului.  

  Dacă: 

         - un animal de companie a fost muşcat de un alt animal  

     sau  

      - animalul de companie a muşcat alt animal, 

consultaţi imediat medicul veterinar şi informaţi autorităţile locale    

sanitar-veterinare. 
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