Sytuacja epidemiologiczna boreliozy oraz
kleszczowego zapalenia mózgu w województwie
śląskim w latach 2005- 2016
Czas wiosenno-letni sprzyja częstszemu korzystaniu z form wypoczynku na świeżym powietrzu oraz noszeniu
lżejszego ubrania. Powyższe czynniki zwiększają ryzyko pokąsania przez kleszcze. Owe groźne pajęczaki, będące
wektorami patogenów lub pasożytów niebezpiecznych dla ludzi wywołują w Polsce głównie takie choroby jak borelioza
czy kleszczowe zapalenie mózgu (KZM).

Dlatego jest konieczność podniesienia świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki i ochrony przed chorobami
wywoływanymi przez kleszcze (borelioza i KZM). W odróżnieniu od boreliozy, w przypadku której nie ma skutecznej
profilaktyki, przed KZM można się ochronić w 99% poddając się szczepieniom ochronnym.
Kleszczowe Zapalenie Mózgu…
to ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, która zdaniem WHO może prowadzić do trwałych
następstw neurologicznych u 35-58% pacjentów lub nawet zgonu u 1-4% przypadków.
Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez zakażonego kleszcza - podczas ssania krwi wprowadza on
ślinę zawierającą namnożone w jego organiźmie wirusy, ale także na skutek picia mleka zakażonych kóz, owiec i krów.
Grupa ryzyka
Osoby przebywające na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby: w szczególności osoby zatrudnione przy
eksploatacji lasu, stacjonujące wojsko, funkcjonariusze straży pożarnej i granicznej, rolnicy, młodzież odbywająca
praktyki oraz turyści i uczestnicy obozów i kolonii.
Sposoby zapobiegania
●

●

szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej
choroby: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom
straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.
unikanie spożywania niepasteryzowanego mleka.

Borelioza z Lyme...
wywoływana jest przez bakterię Borrelia burgdorferi należącą do rodziny krętków. W pierwszym stadium choroby
objawem jest rumień wędrujący, który powstaje w skórze w miejscu ukłucia kleszcza. Po 7 – 10 dniach od kontaktu z
kleszczem pojawia się w tym miejscu zmiana w postaci niewielkiej plamki lub grudki, która w ciągu następnych dni i
tygodni powiększa się tworząc czerwoną lub sinoczerwoną plamę zazwyczaj z centralnym przebarwieniem.
Dodatkowo mogą w tej fazie choroby wystąpić niespecyficzne objawy uogólnione takie jak: zmęczenie, bóle mięśni,
gorączka, ból głowy, sztywność karku. Po kilku tygodniach rumień może ustąpić, jednakże zakażenie najczęściej
rozprzestrzenia się nadal, dotykając wiele narządów i układów. W drugim etapie choroby występują objawy wtórne,
najczęściej występuje zapalenie stawów, zaburzenia neurologiczne i kardiologiczne.
Sposoby zapobiegania
●

noszenie odpowiedniej odzieży w miejscach, gdzie istnieje ryzyko występowania kleszczy (lasy, pola etc.)
zakrywającej jak najwięcej części ciała (długie spodnie, koszule z długimi rękawami, nakrycie głowy etc.),
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●
●

stosowanie środków odstraszających kleszcze,
po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy dokładne obejrzenie całego ciała. Po zauważeniu
kleszcza, należy natychmiast delikatnie go usunąć. W tym celu należy pensetą ująć kleszcza tuż przy skórze i
pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem. Miejsce ukłucia należy zdezynfekować. Gdyby usunięcie kleszcza
sprawiało trudności, należy zwrócić się o pomoc do lekarza. Nie należy smarować kleszcza żadną substancją, aby
nie zwiększać ryzyka zakażenia. Miejsce ukłucia należy zdezynfekować.

Sytuacja epidemiologiczna boreliozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu w województwie śląskim w
latach 2005- 2016 - pobierz

2

3

