Rokotuksilla suojaa tauteja
vastaan
Säännölliset rokotukset
suojaavat vakavilta
virustaudeilta
Koirilla ja kissoilla esiintyy monia virusten
aiheuttamia tauteja. Osaa niistä voidaan
vastustaa rokotuksin. Rokotteet eivät aina estä
sairastumista, mutta rokottamalla koirat ja kissat
säännöllisesti voidaan kuitenkin lievittää taudin
oireita ja ehkäistä tautien leviämistä.
Jotkut taudeista tarttuvat vain koiriin ja kissoihin,
mutta esimerkiksi raivotauti on kaikkiin nisäkkäisiin - myös ihmisiin - tarttuva tappava tauti.
Tärkeimmät koirien rokottamisella vastustettavat
taudit ovat penikkatauti ja parvovirusripuli, joita
esiintyy Suomessa ajoittain. Rokottamattomien koirien keskuudessa tartunnat voivat levitä
nopeasti, joten kaikki koirat kannatta rokottaa
näitä tauteja vastaan säännöllisesti.
Kissalla esiintyy Suomessa useita merkittäviä
virustauteja mm. kissarutto, FIP (feline infectious
peritonitis = kissan tarttuva vatsakalvontulehdus) ja kissan leukoosi sekä useita eri virusten
aiheuttamia hengitystieinfektioita. Näistä erityisesti kissaruton esiintymistä voidaan tehokkaasti
estää rokottamalla kissat säännöllisesti. Rokotus
on tärkeä myös kissoille, jotka eivät ole yhteydessä vieraisiin kissoihin, sillä virus on kestävä
ja voi kulkeutua sisätiloihin esimerkiksi kengissä.
Myös hengitystieinfektioita vastaan voidaan
rokottaa. Rokotusohjelmaan vaikuttavat monet
seikat, kuten eläimen käyttötarkoitus, asuinympäristö ja mahdolliset ulkomaanmatkat.

Raivotautivapaus on
Suomelle tärkeä

sijaan lähialueillamme Baltiassa ja Venäjällä
samoin kuin useissa Aasian ja Afrikan maissa
raivotautia esiintyy varsin runsaasti. Maahantuontien seurauksena raivotautia on Suomessa
todettu yhdellä Virosta tuodulla hevosella
vuonna 2003 ja Intiasta tuodulla koiranpennulla
vuonna 2007. Raivotautiriski kannattaa pitää
mielessä myös matkailtaessa: kulkukoiriin tai
–kissoihin ei saa koskea.
Säännöllistä raivotautirokotusta suositellaan
kaikille suomalaiskoirille ja –kissoille erityisesti,
jos ne liikkuvat vapaasti ulkona. Metsästyskoirat
ja viranomaisten palveluskoirat on rokotettava
vuosittain, muille kissoille ja koirille suositellaan
rokottamista kahden vuoden välein. Suomeen
tulevilta kissoilta, koirilta ja freteiltä edellytetään
voimassa olevaa raivotautirokotusta. Monista
EU:n ulkopuolisista maista tuotavilla eläimillä on
tämän lisäksi oltava riittävä raivotaudin vastaainepitoisuus ennen kuin ne pääsevät Suomeen.
Evira huolehtii raivotaudin vastustamisesta
Suomessa rokottamalla pienpetoja maamme
kaakkoisrajalla. Rokotusten onnistumista seurataan villieläinten vasta-ainetutkimusten avulla.
Villieläinten lisäksi Evirassa tutkitaan raivotaudin
varalta myös epäilyttävästi oireilevia kotieläimiä
sekä tehdään vasta-ainetutkimuksia eläinten
vientiä varten.

Evira valvoo eläinrokotteiden
laatua
Evira tarkastaa, että Suomessa käytettävät
eläinrokotteet ovat asianmukaisia ja neuvoo
eläinlääkäreitä rokotteiden käytössä. Tarvittaessa Evira voi antaa suosituksia eläinten terveyttä
ja hyvinvointia uhkaavien tautien ennaltaehkäisemiseksi esim. rokotuksin.

Suomi on ollut vuodesta 1991 lähtien raivotaudista eli rabieksesta virallisesti vapaa maa. Sen
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