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користувачі Інтернету» - це ті, хто можуть подорожувати по мережі скільки завгодно довго, 
тому що вміють контролювати себе; 51% - користувачі, які «мають деякі проблеми», пов'язані 
з надмірним захопленням Інтернетом, що в подальшому може спричинити до виникнення 
Інтернет-адикцій, 2% - «Інтернет-залежні» - використання Інтернету викликає значні 
проблеми в житті, потребують допомоги психотерапевта. 

СТАН АНТИРАБІЧНОІ ДОПОМОГИ В ЛОЗІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
Новокшонова А.А. 
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Незважаючи на те, що сказ відомий людству сотні років , він і надалі залишається 
однією з найменш вивчених, але найнебезпечніших хвороб людини. Випадки захворювання 
на сказ реєструються практично всюди, лише деякі острівні держави вільні від нього. У 
Харківській області, як і у всьому північно-східному регіоні України відбувається 
ускладнення епізоотичної ситуації зі сказу. Активна робота, що проводиться захисниками 
тварин проти знищення безпритульних тварин, призвела до значного збільшення їх кількості 
в містах і селах; почастішали випадки нападу бродячих собак на людину і, отже,підвищується 
ризик зараження людей на сказ. Після набуття чинності Закону України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження» ще більш загострилась проблема боротьби з бродячими 
тваринами. 

Мета дослідження: визначити якість та своєчасність антирабічної допомоги за період з 
2008 по 2013 роки в Лозовському районі Харківської області. 

Матеріали та методи: Проведено ретроспективний аналіз річних звітів по антирабічній 
допомозі населенню району та інформаційних матеріалів травмпунктів. 

Результати. В ході дослідження встановлено,що за 2008-2013 роки на території району 
було зареєстровано 1095 випадків звернень постраждалих від укусів тварин у різних вікових 
групах: 0-5 років - 5%, 6-15 років - 20%, 16-60 років - 53%, старше 60 років - 22%. Переважно 
це люди працездатного віку, що складають потенційну групу ризику захворювання на сказ. За 
місяцями звернення частіше спостерігались у весняно-літній період, а найменше - у зимовий. 
У структурі постраждалих за видами тварин укушені котами склали 24%, собаками - 68%, 
лисицями - 3%, іншими тваринами - 5%. З усіх випадків сказ лабораторно був підтверджений 
у 53 тварин. З тих, що звернулися за антирабічною допомогою, отримали призначення на 
вакцинацію 452 особи, що становить 42%, у більшості випадків внаслідок неможливості 
встановлення ветеринарного нагляду за твариною, що нанесла укус. З них щеплено 
безумовним курсом 432 (97%): чоловіків - 198, жінок - 234. За термінами початку щеплень з 
дня укусу на 0-3 день щеплення почали 72 % осіб, на 4-6 день 15% постраждалих, на 7 день і 
пізніше 13%, що підвищує ризики розвитку захворювання серед даної категорії укушених. 

Висновки: Сказ залишається летальною інфекцією та продовжує становити велику 
небезпеку для людства. Зростання захворюваності на сказ свійських тварин підвищує ризик 
захворювання людей. Правильно організована і своєчасно надана антирабічна допомога є 
запорукою збереження життя людини. 
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