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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zwraca się z uprzejmą 

prośbą o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty wśród posiadaczy psów 

i kotów oraz osób zainteresowanych treści niniejszego pisma, przedstawiającego 

aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania wścieklizny na terenie 

kraju. 

Wścieklizna jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób 

odzwierzęcych. Choroba ta jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą 

centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki 

ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku 

miesięcy. Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny 

zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). 

Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną, dospojówkową lub poprzez 

transplantację narządów. W przypadku zakażenia prowadzi do śmierci 

zakażonego. Klinicznie wścieklizna objawia się jako ciężkie zapalenie mózgu, 

kończące się zgonem po upływie 8-12 dni. 

Poniżej informacja dotycząca występowania wścieklizny na terenie kraju w 2022r. 

Liczba 
Województwo Powiat przypadków w Gatunki 

2022 r: 

lubelskie rycki 2 lisy 

gostyniński 2 lisy 

miński 3 lisy(2) i kot (1) 

mazowieckie otwocki 4 hh BRB 

radomski 3 Gi 612 PRE 
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szydłowiecki 1 lis 

m. SU. 9 li 

Warszawa isy 

Lis 

wołomiński 1 

starachowicki 1 lis 
świętokrzyski ŚWIĘIOKTZYSKIĆ skarżyski 1 lis 
SUMA 27 

W okresie od 01.01.2022r. stwierdzono na terenie kraju przypadki 

wścieklizny u zwierząt dzikich takich jak lisy, psy, kot. Istotnym jest fakt, że 23 

przypadki wścieklizny zostało stwierdzone w powiatach województwa 

mazowieckiego, które sąsiaduje z powiatem skierniewickim co niesie ryzyko 

przeniesienia się wścieklizny na zwierzęta dzikie i domowe przetrzymywane na 

terenie powiatu skierniewickiego i powiatu Miasto Skierniewice. 

  
W związku z niepokojącą sytuacją epizootyczną dotyczącą występowania 

wścieklizny u zwierząt dzikich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach 

przypomina o ustawowym obowiązku szczepienia psów przeciwko tej grożnej 

chorobie. Zgodnie z art. 56 ust.l i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: DZ. 

U. 2020r. poz.1421)- psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz 

lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw 
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rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko 

wściekliźnie. 

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia 

a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 

Natomiast posiadaczom kotów zaleca się poddanie tych zwierząt 

szczepieniom ochronnym przeciwko wściekliźnie. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina , że zgodnie z 

art. 85 ust.la i ust.2 cytowanej wyżej ustawy — kto uchyla się od obowiązku 

ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie- podlega karze grzywny. 

W sprawie o czyn ww. stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenie. 

  

Szczepienia ochronne zwierząt mają bardzo istotne 

znaczenie w profilaktyce przeciwko wściekliźnie. 

W związku z niepokojącą sytuacją rozprzestrzeniania się 

wścieklizny na terenie województwa mazowieckiego, Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Skierniewicach zwraca się z uprzejmą prośbą o 

zgłaszanie przypadków padłych zwierząt bezdomnych, padłych 

zwierząt wolnożyjących, w tym również zabitych w wypadkach 

komunikacyjnych oraz zgłoszenia przypadków podejrzenia 

wystąpienia tej groźnej choroby u wszystkich zwierząt wrażliwych na 

wściekliznę. 

   
      POWIATOWY 
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