Information om forholdsregler mod rabies
Til ansatte ved politiet og andre myndigheder, der kommer i kontakt med
dyr, der indføres fra Ukraine og andre lande med forekomst af rabies
P.t. kommer der et større antal kæledyr til Danmark fra Ukraine. Dyrene rejser
med personer, som er drevet på flugt på grund af krigen. Der er risiko for, at
hunde, katte og fritter fra Ukraine, som ikke overholder de gældende krav til
indførsel af dyr, kan være smittet med rabies.
Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen vil med denne information sikre, at
ansatte hos myndigheder, der kommer i kontakt med dyr fra Ukraine, er bekendt med risikoen og relevante forholdsregler. Informationen er ikke målrettet
ansatte på dyrlægeklinikker mv. Her henvises til Fødevarestyrelsens information til dyrlæger.
Forholdsregler ved håndtering af dyr fra lande med forekomst af rabies
Rabies forekommer hos dyr i Ukraine og en række andre østeuropæiske lande.
De forholdsregler, der beskrives nedenfor, anbefales derfor generelt ved håndtering af dyr indført til Danmark uden dokumentation for dækkende rabiesvaccination.
Generelt bør dyr, som kommer fra lande, hvor rabies forekommer blandt dyr,
håndteres som var det et potentielt rabiessmittet dyr, indtil det er dokumenteret,
at dyret opfylder kravene til indførsel i Danmark – uanset om det udviser symptomer eller ej. Dette gøres bl.a. ved at:
 Undgå at dyret kommer i unødig kontakt med andre mennesker og dyr
 Undgå især kontakt med spyt og savl fra dyret
Ved kontakt med personer fra Ukraine, der rejser med deres kæledyr, bør personerne opfordres til at kontakte Fødevarestyrelsen. Der kan med fordel henvises
til Fødevarestyrelsens hjemmeside: "Kæledyr og situationen i Ukraine" eller
den engelske side "Pets and the situation in Ukraine". Begge sider indeholder
også informationsmateriale på ukrainsk.
På samme sider findes en særlig blanket, som de ukrainske borgere opfordres til
at udfylde og sende til Fødevarestyrelsen for at melde dyrets ankomst.
Når Fødevarestyrelsen modtager blanketten, vil styrelsen kontakte den pågældende kæledyrsejer direkte, så nødvendige foranstaltninger kan iværksættes, fx
rabiesvaccination og passende isolation af kæledyret.
Opstår der mistanke om, at et dyr kan være smittet med rabies, skal en praktiserende dyrlæge straks kontaktes med henblik på at få dyrets helbredsstatus vurderet.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man straks kontakter læge/lægevagt/1813 ved
bid, krads eller spyt i øjet fra dyr fra Ukraine med henblik på forebyggende behandling, med mindre ejeren kan dokumentere, at dyret opfylder kravene til
indførsel i Danmark, herunder er vaccineret mod rabies, og har fået foretaget
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blodprøve for vaccinens effekt med tilfredsstillende resultat. Det gælder uanset
om dyret udviser tegn på rabies eller ej. Det anbefales i forbindelse med henvendelse til sundhedsvæsenet at gøre opmærksom på, at det pågældende dyr er
ankommet fra Ukraine.
Om rabies
Smitte med rabies til mennesker
Rabies skyldes infektion med et virus (rabiesvirus), som kan føre til dødelig
hjernebetændelse. Smitten overføres gennem spyt fra smittede dyr, ved bid eller
i sjældne tilfælde ved krads eller ved spyt i øjet eller på åbne sår.
Rabies smitter ikke mellem mennesker.
Symptomer hos mennesker
Symptomer hos mennesker begynder sædvanligvis 3-8 uger efter smitte, men
der er stor variation fra ned til 9 dage og op til flere år. De første symptomer på
rabies er hovedpine, feber, utilpashed og føleforstyrrelser omkring bidstedet.
Hos to tredjedele udvikles muskellammelser, ofte med krampe i synkemusklerne. Hos den sidste tredjedel opstår lammelse af arme, ben og vejrtrækningsmuskulaturen. Sygdommen har meget høj dødelighed.
Symptomer hos dyr
Kliniske tegn i hunde og katte er uspecifikke, men opstår fordi der sker ændringer i nervesystemet. Det kan medføre kraftig ændring i opførsel, fx at en kælen
hund bliver reserveret eller omvendt. Derudover kan der observeres salven,
asymmetriske ansigtsudtryk, overdreven kløe og tørst. I de senere stadier ses
lammelser, svaghed i benene, kramper, og hængende øjenlåg. Dyret kan smitte,
inden det udviser symptomer, idet spyt fra et inficeret individ bliver smitsomt
få dage inden symptomdebut.
Behandling
Der findes ikke en specifik behandling mod rabies, når først der opstår symptomer fra nervesystemet. Efter bid, krads eller spyt i øjet fra muligt smittet dyr er
det muligt at forhindre udvikling af sygdommen ved snarest muligt at iværksætte forebyggende behandling, der indbefatter grundig vask af såret, vaccination og evt. immunglobulin-indsprøjtning. Tidligere vaccinerede skal vaccineres igen ved bid mv. af muligt smittet dyr.
Forebyggende behandling efter bid mv. fra dyr, der potentielt kan være smittet,
vurderes af læge på skadestue/akutmodtagelse. På Statens Serum Instituts
hjemmeside kan man finde mere information om forebyggende behandling.
Rabies kan forebygges hos dyr og mennesker ved vaccination. Der er ikke et
offentligt tilbud om forebyggende vaccination af mennesker mod rabies, med
mindre det sker som led i forebyggende behandling efter bid mv.
Kilde: Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen
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