
Światowy Dzień Zdrowia 

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia,  

aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku.  

Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który 

w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia 

Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest 

poprawa stanu zdrowia ludzi. 

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. 

Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na 

inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które 

zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby 

pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, 

natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki 

denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób 

przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego 

Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę. 

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by: 

•Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak 

należy się chronić przed tymi chorobami; 

•Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi 

zagrożeniami; 

•Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki 

profilaktyczne należy podjąć; 



•Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się 

problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi 

tymi chorobami. 

wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez 

kleszcze. Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Flaviviridae. 

Do zakażenia dochodzi w wyniku ukłucia przez zakażonego kleszcza, rzadko 

drogą pokarmową poprzez spożycie surowego mleka zakażonego zwierzęcia. 

Rezerwuarem są małe gryzonie i kleszcze. Typowymi miejscami ukłucia  

u człowieka są głowa, uszy, miejsca zgięcia dużych stawów, ręce i nogi. 

Ponieważ ślina kleszczy posiada właściwości znieczulające, ukłucia na ogół nie 

zostaje zauważone i dlatego też bardzo często osoby z zachorowaniem na 

kleszczowe zapalenie mózgu nie przypominają sobie momentu ukłucia. 

Choroba przebiega dwufazowo. W fazie zwiastunowej występują objawy 

grypopodobne, nudności, wymioty, biegunka. Objawy utrzymują się do 7 dni,  

u większości chorych dochodzi do samoistnego wyleczenia na tym etapie.  

U części chorych po kilkudniowym okresie ustąpienia objawów rozwija się faza 

neuroinfekcji. Neuroinfekcja może występować pod postacią zapalenia opon 

mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, zapalenia móżdżku lub zapalenia 

rdzenia kręgowego. U większości objawy ustępują całkowicie po 2-3 

tygodniach. U chorych na zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego możliwe 

utrzymywanie się przez kilka miesięcy zaburzeń czucia, niedowładów, 

upośledzenia pamięci. Śmiertelność około 1% 

Zapobieganie  nosić odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak najwięcej 

części ciała, jak najszybciej usunąć kleszcza ze skóry, stosować środki 

odstraszające kleszcze, gotować mleko pochodzące od krów, kóz i owiec, 



unikać pobytu w rejonach zakażonych kleszczy, po wizycie w lesie dokładnie 

obejrzeć całe ciało. Jeżeli zauważysz ukąszenie, natychmiast delikatnie usuń 

kleszcza - uchwyć pęsetą za główkę i pociągnij. Miejsce ukłucia zdezynfekuj.  

 

Stosowanie wymienionych zasad zmniejsza prawdopodobieństwo ukąszenia  

i zakażenia. Jednak najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się jest 

szczepienie ochronne. 

Szczepienia 

Szczepienia zaleca się osobom przebywającym na terenach endemicznych: 

zatrudnionym przy eksploatacji lasów, stacjonującemu w lasach wojsku, 

rolnikom, młodzieży, odbywającej praktyki oraz turystom, uczestnikom obozów 

i kolonii. 

Szczepienie przeciw kzm jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. 

Dla zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia niezbędne jest uodpornienie  

podstawowe przez podanie szczepionki. Żeby szczepionka działała pewnie  

i długoczasowo, pobudza się układ obronny organizmu do tworzenia 

przeciwciał obronnych przez trzy etapowe szczepienie. Później podawane jest 

szczepienie przypominające. 

 

1. Szczepienie podstawowe. 

Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. 

I dawka 0,5 ml tak wcześnie, jak to możliwe najlepiej w zimnym okresie roku 

II dawka 0,5 ml 1–3 m-ce po pierwszym szczepieniu 

III dawka 0,5 ml 9–12 m-cy po drugim szczepieniu 

 

2. Szczepienie przypominające. 

Co trzy lata jedno szczepienie przypominające. W ten sposób zostaje 

zapewnione właściwe zabezpieczenie. Na terenach zagrożonych powinno się 

szczepić dzieci już od pierwszego roku życia ponieważ przebywają dużo na 

powietrzu. Również kobiety ciężarne powinny się szczepić, ponieważ 

szczepienie chroni przyszłą matkę i dziecko. 

 

 



wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do 

krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica,  

jest najczęstszą chorobą odkleszczową.  Zakażenie człowieka następuje poprzez 

ślinę lub wymiociny kleszcza.  Wczesne objawy choroby obejmują powstanie 

charakterystycznego rumienia cechującego się obwodowym szerzeniem się  

i centralnym ustępowaniem.  

    Rumień wędrujący jest najczęstszym objawem 

wczesnej postaci boreliozy. Inne wczesne zmiany to rzadko występujący naciek 

limfocytarny skóry oraz objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, ból głowy, 

osłabienie. Wczesne objawy ustępują w ciągu 3 miesięcy i u części chorych 

rozwija się postać wczesna rozsiana, która może przebiegać pod postacią 

zapalenia stawów lub neuroboreliozy albo (rzadziej) zapalenia mięśnia 

sercowego. Po wielu latach od zakażenia u części chorych dochodzi do 

zanikowego zapalenia skóry, przewlekłego zapalenia stawów, powikłań 

neurologicznych. Borelioza jest rozpoznawana na podstawie dodatnich testów 

serologicznych oraz występowaniem typowych objawów klinicznych. Zakażenie 

jest skutecznie leczone za pomocą antybiotyków z grupy penicylin, 

cefalosporyn oraz tetracyklin. 

Większość nowych przypadków boreliozy jest notowana między 1 maja a 30 

listopada, a 80% przypadków występuje w czerwcu i lipcu[12] w okresie 

żerowania mikroskopijnych, trudnych do zauważenia nimf kleszczy. W Polsce 

rejonem endemicznym jest północna część kraju (szczególnie województwo 

podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) 



Zapobieganie  

Zapobieganie boreliozie polega przede wszystkim na unikaniu ukąszenia 

kleszczy poprzez 

 noszenie ubioru okrywającego możliwie szczelnie ciało (koszula z długimi 

rękawami, długie spodnie, zakryte buty), 

 unikanie wypraw w rejony, w których jest dużo kleszczy, 

 unikanie chodzenia poza drogami po lesie, w zaroślach i łąkach, 

 niesiadanie na zwalonych pniach drzew (miejsce przebywania 

młodocianych form kleszczy – nimf), 

 stosowanie środków odstraszających kleszcze (repelenty),  

 stosowanie środków do impregnacji odzieży i obuwia zawierających 

permetrynę i jej pochodne, 

 sprawdzanie ciała po pobycie w lesie. 

 

Usuwanie kleszcza        

 

W przypadku znalezienia kleszcza na ciele należy go niezwłocznie usunąć 

pęsetą. Kleszcza trzeba chwycić tuż przy skórze i pociągnąć wzdłuż osi 

wkłucia, a miejsce po ukąszeniu dokładnie przemyć spirytusem. Jeśli w 

skórze pozostanie część głowowa, należy stosować tylko dezynfekcję 

(część głowowa nie zwiększa ryzyka zakażenia). Jeżeli kleszcz tkwi 

głęboko, można bezzwłocznie udać się do lekarza. Nie wolno kleszcza 

wykręcać, wyciskać go, smarować benzyną, tłuszczem lub innymi 

środkami (prowokują wymioty i zwiększają ilość śliny u kleszcza 

wydalanej do krwi, co zwiększa ryzyko zakażenia). Usunięcie kleszcza w 

ciągu pierwszej doby po ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza 

prawdopodobieństwo zarażenia, choć stwierdzono rozwinięcie się 

choroby nawet po kilkuminutowym kontakcie z kleszczem 


