
Borelioza  





Kleszcze kontra borelioza 

 

 Najskuteczniejszą metodą profilaktyki w 

chorobach zakaźnych jest szczepienie ochronne. 

Od wielu lat pozwala ono zabezpieczyć się przed 

kleszczowym zapaleniem mózgu i opon 

mózgowo-rdzeniowych. Oświata zdrowotna jest 

najtańszą i często najskuteczniejszą formą 

profilaktyki, wiedza o zagrożeniach, jakie niosą 

ze sobą patogeny przenoszone przez kleszcze, a 

także o sposobach unikania kontaktu z 

kleszczami niewątpliwie znacznie zmniejszają 

możliwość zakażenia. 



Co możemy zrobić aby uniknąć 
zakażenia boreliozą: 
 

 - unikanie kontaktu z kleszczami; 

 - używanie repelentów i insektycydów; 

 - odpowiedni ubiór w czasie wykonywania 

pracy/ spacerów w środowisku leśnym lub w 

pobliżu lasu; 

 - sprawdzanie powierzchni ciała po powrocie 

z lasu; 

 - profesjonalne usuwanie kleszcza z 

powierzchni ciała; 

 - szczepienie ochronne. 



Unikanie kontaktu 

  

 

 Bardzo ważnym sposobem uniknięcia 
kontaktu z kleszczami jest omijanie miejsc, 
w których występuje wysoka aktywność 
stawonogów. 

 Dotyczy to szczególnie obszarów lasów 
liściastych oraz mieszanych, w których 
mogły przemieszczać się zwierzęta, gównie 
traw i zarośli położonych na skraju lasu, 
ścieżek, dróg leśnych itp. 

 Podczas przebywania w lesie bardzo ważne 
jest, aby unikać zachowań które mogą 
ułatwić kontakt z kleszczami np. nie siadać 
pod krzakami lub bezpośrednio na trawie, 
nie wnosić do pomieszczeń świeżo skoszonej 
trawy, a także nie przemieszczać się przez 
wysokie trawy i zarośla. 





 
Stosowanie repelentów 
 

 Przed udaniem się na tereny leśne należy na 

otwartej przestrzeni spryskać odkryte części 

ciała aerozolem lub posmarować maścią 

(kremem, żelem) zawierającą środki 

chemiczne mające właściwości 

odstraszające. 

 Podczas dłuższego pobytu w lesie może być 

konieczna dodatkowa aplikacja takiego 

środka. Takie repelenty można zastosować 

bezpośrednio na odzież oraz obuwie. 



Cechy idealnego 
repelentu: 

 
 - całkowita ochrona w 

przeciągu kilku 
godzin, niezależnie od 
warunków 
klimatycznych oraz 
atmosferycznych; 

 - brak toksyczności, 
drażnienia oraz 
alergizacji skóry; 

 - obojętny zapach; 

 - nieniszczenie 
odzieży; 

 - łatwość aplikacji; 

 - niska cena. 





Stosowanie odzieży ochronnej 
 
 

 Podczas przebywania osób na obszarach 
leśnych zalecane jest noszenie odzieży 
ochronnej. 

 Najlepsza jest odzież impregnowana 
środkiem kleszczobójczym oraz w 
jasnym kolorze (w celu łatwiejszego 
zauważenia kleszcza) wskazane jest 
również nakrycie głowy. 

 Zauważonego na ubraniu kleszcza 
najlepiej zdjąć pęsetą. Kleszcze, które 
zostały na ubraniu mogą stanowić 
potencjalne zagrożenie(wykazano, iż w 
zależności od wilgotności mogą one 
przeżyć od kilku dni do kilku miesięcy w 
warunkach domowych). 



Sprawdzanie powierzchni ciała 
i usuwanie kleszcza 

 
 

 Po każdym powrocie z terenów leśnych należy pamiętać o 
systematycznym oraz 

 dokładnym oglądaniu ciała, najlepiej okiem uzbrojonym w 
szkło powiększające. 

 Kleszcz nie wbija swojego aparatu gębowego od razu-dość 
długo szuka miejsca. 

 Ulubione przez niego są części ciała, w których skóra jest 
cienka i bardzo dobrze 

 ukrwiona np. szyja, pachy, pępek, pachwiny, krocze oraz 
pierś, plecy i kończyny. 

 Samodzielnie trudno jest dokonać dokładnych oględzin, 
dlatego najlepiej 

 wykonać to przy pomocy drugiej osoby. Jeśli zrobi się to 
odpowiednio 

 wcześnie, kleszcz nie powinien być wówczas jeszcze 
wczepiony w skórę- 

 powinno się go dać łatwo usunąć pęsetą. Zaleca się również 
gęstym 

 grzebieniem wyczesać włosy. 



Zasady usuwania kleszcza: 

 
 

 - mocno uchwycić kleszcza pęsetą jak najbliżej skóry; 

 - należy wyciągnąć go płynnym oraz stanowczym ruchem, aż do całkowitego 

usunięcia stawonoga; 

 - nie wolno szarpać gwałtownie, aby kleszcza nie urwać, ponieważ wtedy 

będzie trzeba usunąć część pozostałą w skórze; 

 - nie należy zmieniać chwytu, gdyż pęseta może ześlizgnąć się po kleszczu, 

wówczas do skóry zostanie wtłoczona cała zawartość kleszcza; 

 - po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować skórę. 





Najczęstsze błędy popełniane 
przy usuwaniu kleszczy: 
 

 

 - wyciąganie kleszcza palcami, wykręcanie 

go, rozgniatanie kleszcza- dodatkowo naraża 

osobę ukąszoną na zakażenie się treścią jam 

jego ciała; 

 - smarowanie kleszcza tłuszczem, lakierem, 

podpalanie- może spowodować powrót treści 

przewodu pokarmowego kleszcza do 

krwiobiegu żywiciela. 



Dziękujemy za 

uwagę !!! 


