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Uważaj na choroby przenoszone przez kleszcze podczas
prac w polu!
Autor: Anna Banaszkiewicz
Data: 2 lipca 2017

Kleszcze na wsi są groźne nie tylko dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza
tych wypasanych na pastwisku, ale też dla rolników. To jedna z grup
zawodowych, które są najbardziej narażone na atak oraz choroby
przenoszone przez kleszcze.

Borelioza nie jest widoczna od razu
Rolnicy większość pracy wykonują na świeżym powietrzu, a ich gospodarstwa często położone są
w pobliżu lasów czy skupisk krzewów, które są naturalnym siedliskiem dla kleszczy. Ukąszenie
kleszcza, który wypije trochę krwi samo w sobie nie jest groźne. Niestety, kleszcze są nosicielami
wielu groźnych chorób, wśród których dla ludzi najgroźniejsza jest borelioza. Szacuje się, że
ok. 30% wszystkich kleszcze to nosiciele chorób. Borelioza nie musi ujawniać się od razu. Zdarza się,
że pierwsze jej objawy pojawiają się po wielu latach po ukąszeniu kleszcza.
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Choroby przenoszone przez kleszcze
– Borelioza jest chorobą wieloukładową, w której pojawiają się objawy skórne, kardiologiczne,
neurologiczne czy kostno-stawowe – wyjaśnia Maria Zakrzewska, lekarz internista z Olsztyna. – Im
szybciej zdiagnozuje się chorobę i włączy leczenie, tym lepsze rokowania. Niestety, bardzo
często pierwsze objawy boreliozy są podobne do objawów innych chorób lub bagatelizowane, co
utrudnia postawienie właściwej diagnozy.
Poza boreliozą kleszcze mogą przenosić także inną chorobę – odkleszczowe zapalenie mózgu.
Na tę chorobę powinien zaszczepić się każdy, kto często przebywa na łonie natury, a zwłaszcza
w lesie i na polu.
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