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RAIVOTAUTI
Rabies (ihmisen vesikauhu, eläimen raivotauti) on tappava viruksen
aiheuttama keskushermostosairaus, joka tarttuu pääasiassa tartunnan saaneen
eläimen pureman välityksellä.
Puremasta voi kulua kuukausia, jopa vuosia taudin puhkeamiseen. Oireiden
ilmaannuttua tauti johtaa hoidoista huolimatta kuolemaan. Tyypillisenä oireena
nielun halvaantuminen (ihminen, tästä nimi ”vesikauhu”) ja eläimillä
käytösmuutokset. Käytös ei aina muutu raivoisaksi, se voi muuttua myös mm.
flegmaattiseksi.
Raivotaudin saanut eläin levittää virusta syljessään noin viikon ajan ennen
kuolemaansa. Tällöin pureman lisäksi myös nuolaisu rikkinäiselle iholle tai
limakalvolle riittää tartunnan saamiseen.
Villieläimet ja kulkukoiralaumat levittävät tautia tehokkaasti. Lähinaapurimaissamme Venäjällä ja Virossa on raivotautitapauksia runsaasti –
puhumattakaan kaukaisemmista ja eksoottisemmista maista. Näissä maissa
kaikki kontaktit kulkukoiriin (ja -kissoihin) ovat suuri riski. Koska taudin
itämisaika voi olla pitkä, niin oireeton taudin kantaja voi päätyä
löytöeläintarhalle, jossa sen saama raivotautirokotus ei sitä enää takautuvasti
auta. Koira ( tai kissa ) päätyy Suomeen missä se muutamien viikkojen tai
kuukausien kuluttua oudoin oirein kuolee. KAIKKI TÄLLAISET ELÄIMET ON
TOIMITETTAVA
EVIRA:an
RUUMIINAVAUKSEEN,
JOTTA
MAHDOLLINEN
RAIVOTAUTI TODETAAN. Raivotautia ei voi ennakkoon testata elävästä
eläimestä.
Mikäli Evira toteaa ruumiinavauksessa raivotaudin, niin infektiolääkäri päättää
kuinka laajalti eläimen viimeisinä päivinään tapaamat ihmiset aloittavat
estohoidon (immunoglobuliinia ja rokotussarja). Ajoissa aloitettu estohoito
pelastaa aina, oireiden ilmaannuttua on myöhäistä.
Mikäli mikä tahansa taustaltaan tuntematon tuontieläin nuolee rikkinäistä ihoa
tai puree, niin tartuntariski on tiedostettava. Jos kyseinen eläin on viikon
päästä puremasta elossa ja terve , se ei ole tartuttanut raivotautia. Jos se on
hiljaa haudattu tai mitään tietoja ei ole , on syytä keskustella infektiolääkärin
kanssa.

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n viralliset ohjeet :
Jos raivotautiseksi epäilty eläin puree koiraa tai kissaa, jolla on voimassaoleva
raivotautirokotus, on kunnaneläinlääkärin ( = virkaeläinlääkärin ) rokotettava
eläin uudestaan ja määrättävä eläin pidettäväksi kytkettynä omistajan
valvonnassa 45 päivän ajan. Kunnaneläinlääkärin on tarkastettava eläin 45
päivän kuluttua.
Jos eläimellä ei ole raivotautiin viittaavia oireita,
kunnaneläinlääkäri vapauttaa eläimen kytkennästä.
Jos pureman kohteeksi joutuneella koiralla tai kissalla ei ole voimassaolevaa
raivotautirokotusta, kunnaneläinlääkärin on suositeltava koiran / kissan
lopettamista. Jos omistaja ei halua lopettaa eläintä, eläin on eristettävä
kunnaneläinlääkärin hyväksymään paikkaan kuuden kuukauden ajaksi. Jos
eristyksen aikana eläimessä ilmenee raivotautiin viittaavia oireita, tästä on
ilmoitettava kunnaneläinlääkärille. Eristysajan lopussa kunnaneläinlääkärin on
tarkastettava eläin ja jos siinä ei ole raivotautiin viittaavia oireita,
kunnaneläinlääkäri vapauttaa eläimen eristyksestä.
Jos
raivotautiepäily
pureman
aiheuttaneella
eläimellä
osoittautuu
aiheettomaksi,
kunnaneläinlääkäri
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vapauttaa
kytkettäväksi
tai
eristettäväksi määrätyt eläimet ennen edellä kuvatun ajan päättymistä.
Raivotautidiagnoosi voidaan varmistaa vasta eläimen kuoleman jälkeen.

