Uwaga kleszcze!
Informacje dla pacjenta
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Uwaga kleszcze!
Pasożyty i nosiciele chorób

Ukąszenie kleszcza?
Od nas dowiesz się,
czy pasożyt był zakażony

Test na przeciwciała

Borelioza czy KZM?

Wykazanie obecności przeciwciał we
krwi wskazuje, że system immunologiczny
walczy z wirusami KZM lub bakteriami
boreliozy. Takie przeciwciała tworzą się
po około dwóch, trzech tygodniach.

Pobrana w laboratorium z treści jelita
kleszcza nawet minimalna ilość czynników
chorobotwórczych, przy użyciu specjali
stycznych metod (PCR) wystarczy do
określenia, cz w przypadku ukąszenia
mogło dojść do zakażenia materiałem
genetycznym borelii czy wirusów KZM
czy też rzadszych patogenów jak np.
Ehrlichia, Babesia, czy Rickettsia.

Małe ciemne zgrubienie w zagięciu

Kleszcze są nosicielami …

Im szybciej tym lepiej

pod kolanem, na karku lub pod pachą.

niebezpiecznych wirusów i bakterii
pochodzących z gruczołów ślinowych
i jelita pasożyta. Te czynniki chorobotwórcze
mogą dostać się do rany po ukąszeniu
i wywołać niebezpieczną infekcję.

W postępowaniu po ukąszeniu przez
zakażonego kleszcza obowiązuje zasada:
im szybciej tym lepiej. Dlatego niektórzy
lekarze przepisują swoim pacjentom od
razu antybiotyki, zanim jeszcze stwierdzą
czy doszło do zainfekowania, czy też nie.
Stanowi to poważny problem, ponieważ
niepotrzebne podawanie antybiotyku
sprawia, że lek staje się mniej skuteczny.

Przy bliższym sprawdzeniu okazuje
się, że to kleszcz wgryzł się i napił krwi.
Jest to nie tylko nieprzyjemne, ale także
niebezpieczne, a tymczasem ze
względu na łagodny klimat ryzyko spotkania kleszcza coraz bardziej rośnie.

Głównie chodzi o wywoływane przez
wirusy zapalenie opon mózgowordzeniowych (Kleszczowe Zapalenie
Mózgu, w skrócie KZM)
… a także boreliozę, zakaźną chorobę
wywoływaną przez bakterie, z często niejasnymi objawami w stawach, mięśniach,
nerwach lub sercu, które mogą wystąpić
nagle, np. rok później przez
co nie są łączone z ukąszeniem przez
kleszcza.
Dlatego też zwracamy się do osób, które
zauważą na sobie kleszcza, by bez
zbędnej zwłoki upewniły się co do stanu
swojego zdrowia.

Prawdziwym postępem medycznym jest
możliwość określenia, czy czynnik chorobotwórczy znajduje się w samym kleszczu
(martwym lub żywym). W tym celu należy
usuniętego w całości kleszcza dostarczyć
do punktu pobrań. Można go ostrożnie
umieścić w pustej fiolce lub np. pojemniczku
na mocz.

Informacje te pozwolą lekarzowi na
wdrożenie odpowiedniej i uzasadnionej
terapii.

