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Eliminarea Rabiei
Prin programul său Afya, MSD Animal Health donează de 
peste 25 de ani vaccinuri antirabice canine partenerilor - 
organizații non-profit - pentru campanii de vaccinare.

Rabia poate fi prevenită 100% prin vaccinare. 

Rabia este, la nivel global, 
una dintre cele mai mortale 
boli atât pentru oameni, cât 
și pentru câini, deși poate fi 
prevenită.

70%
De fapt, transmiterea rabiei poate fi eliminată în 
regiunile cu rabie endemică atunci când cel puțin 
70% dintre câini sunt imunizați prin vaccinare anuală 
în masă.

99%

Cu toate acestea, în multe regiuni
extinse din lume, rabia continuă
să fie o problemă serioasă de sănătate.

Multe comunități din întreaga lume au acces 
limitat la resurse și la vaccinuri și, adesea, gradul 
de conștientizare și nivelul de educație pe acest 
subiect sunt limitate.

În cooperare cu partenerii noștri, eliminăm rabia.

Mission Rabies colaborează cu guvernele și 
comunitățile locale pentru a desfășura 
campanii de vaccinare și de educare a
copiilor cu privire la mușcăturile de câine.

Rabies Free Africa transpune rezultatele 
unor cercetări esențiale în eforturi de 
vaccinare eficiente, în zone în care rabia 
este răspândită.

MSD Animal Health
a donat

5 milioane
de doze de vaccinuri

antirabic pentru
a sprijini organizații

precum Mission Rabies și
Rabies Free Africa să

elimine rabia.

Împreună, suntem cu un pas mai aproape de îndeplinirea
obiectivului colaborării United Against Rabies,
de a avea până în 2030 zero decese cauzate
de rabia transmisă de câini.
De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Rabiei, promovați importanța vaccinării 
pentru a elimina rabia transmisă de câini, folosind hashtag-urile 
#WorldRabiesDay și #EndRabiesNow.

Rabia ucide aproximativ 59.000 de 
oameni în fiecare an, iar aproape 
jumătate dintre victime sunt copii
sub 15 ani.

La nivel global, povara economică 
asociată rabiei transmise de câini 
este estimată la 8,6 miliarde de
dolari pe an.

Mai sunt doar 8 ani
până la atingerea

obiectivului ”Zero by 30”

Având în vedere că 99% dintre cazurile de rabie 
înregistrate la oameni sunt cauzate de mușcături de 
câine, campaniile de vaccinare în masă a caninilor 
sunt cea mai eficientă măsură de prevenire.

Mission Rabies a susținut campanii de 
educare despre prevenirea rabiei 
pentru 5 milioane de copii.
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