Uwaga!
Sezon na kleszcze w pełni.
Kleszcze są nośnikami wielu chorób wirusowych, bakteryjnych (np. borelioza,
tularemia, gorączka Q) oraz wywołanych przez pierwotniaki ( np. babeszjoza) . Borelioza to
choroba wielonarządowa, która zbiera coraz większe żniwo. Jej objawy bywają różnorodne i
mogą być mylone z objawami wielu innych chorób, tak różnych jak: zapalenie stawów,
porażenia nerwowe, wady serca lub choroby psychiczne.
Aktywność kleszczy jest największa w ciepłych miesiącach od kwietnia do
października. W tym czasie też szacuje się największy wzrost zachorowań na choroby
odkleszczowe, głównie kleszczowe zapalenie mózgu. (KZM) Typowe dla kleszczy
środowisko bytowania w Polsce to las liściasty z wilgotną, próchniczną ściółką; granica
między lasem wysokim a krzewami (leszczyny) oraz trawy. Szacuje się, że ok. 3-15%
kleszczy może być zakażonych wirusem. Odsetek ten jest jednak różny w zależności od
miejsca występowania pasożyta. Kleszcze mogą zarażać w każdym ze swoich stadiów
rozwojowych (żerując na zakażonym zwierzęciu) i pozostają zakażone do końca swojego
życia.
(KZM) to realne zagrożenie dla każdego z nas. Jest to ostra choroba zakaźna ośrodkowego
układu nerwowego przenoszona przez zakażone kleszcze z gatunku Ixodes ricinus (kleszcz
pospolity).
Budzi ona niepokój głównie z powodu poważnych powikłań zdrowotnych, które może
powodować. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prowadzi do trwałych
następstw neurologicznych aż u 58% pacjentów lub nawet zgonu u1-4% przypadków.

Jak zapobiegać ukąszeniu przez kleszcza?
W razie możliwości unikać miejsc zalesionych np. lasów i pól, nie zbaczać ze ścieżki leśnej.
1. W miejscach, gdzie istnieje ryzyko występowania kleszczy, nosić odpowiednią odzież,
zakrywającą jak najwięcej części ciała (długie spodnie, koszule z długimi rękawami, nakrycie
głowy etc.), można włożyć nogawki spodni w skarpety, lub założyć spodnie ze ściągaczami w
kostce
2. Stosować środki odstraszające kleszcze, (zgodnie z zaleceniami producenta) do kupienia w
drogeriach i aptekach.
3. Zmienić i dokładnie wytrzepać odzież którą nosiliśmy w lesie.
4. Po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy dokładne obejrzeć całe ciało.

Zwłaszcza zwrócić uwagę na pachy, pachwiny, zgięcia podkolanowe i łokciowe. Należy
pamiętać również o obejrzeniu skóry głowy.
Jak postąpić w przypadku ukąszenia?
1. Po zauważeniu ukąszenia przez kleszcza, należy natychmiast delikatnie usunąć kleszcza. W
tym celu należy użyć pensety. Pensetą ująć kleszcza tuż przy skórze i pociągnąć ku górze
zdecydowanym ruchem, nie ściskać kleszcza zbyt mocno, by nie wycisnąć jego wydalin.
Kleszcza nie należy wykręcać lub próbować wycisnąć. Przed usunięciem kleszcza, nie
smarować miejsca wkłucia żadną substancją.
2. Po usunięciu kleszcza miejsce ukłucia należy zdezynfekować odpowiednim preparatem.
3. Gdyby usunięcie kleszcza sprawiało trudności, należy zwrócić się o pomoc do lekarza.
4. Następnie należy udać się do lekarza rodzinnego, który podejmie decyzję o odpowiednim
leczeniu .
Najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się przed Kleszczowym Zapaleniem Mózgu
jest szczepienie ochronne zalecane szczególnie osobom przebywającym na terenach o
nasilonym występowaniu tej choroby, tj.:
- ludziom zatrudnionym przy eksploatacji lasu,
- stacjonującemu wojsku,
- funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej,
- rolnikom,
- młodzieży odbywającej praktyki,
- turystom i uczestnikom obozów i kolonii.
Decyzję o szczepieniu należy każdorazowo skonsultować z lekarzem. Należy także pamiętać,
że szczepienie to nie chroni przed innymi chorobami odkleszczowymi, takimi jak np.
borelioza.

Na podstawie: http://www.wsse-poznan.pl/menu-strony/oddzialy/oddzial-epidemiologii/117kleszcze

