Leczenie i profilaktyka

Szczepionka przeciw KZM

Najskuteczniejszą prewencją
KZM jest szczepienie!

Efektywność szczepionki przeciwko KZM jest jedną z najlepszych osiąganych przeciwko zakażeniu wirusowemu. Całkowita efektywność u regularnie szczepionych osób wynosi 99%. Po
2 pierwszych dawkach szczepienia podstawowego efektywność
wynosi między 96% a 100%.

ZARAżAM
LUDZI
KLESZCZOWYM
ZAPALENIEM
MÓZGU

Według kalendarza szczepień na rok 2015 szczepienie na KZM
zaleca się osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby:

I CO MI ZROBICIE?

Pięć faktów, które należy zapamiętać

KZM jest przekazywanE w ciągu kilku minut
od ukąszeniA przez zarażonego kleszcza

W przeciwieństwie do choroby z Lyme (borelioza) – zakażenia
bakteryjnego leczonego antybiotykami – w przypadku zakażenia
KZM nie istnieje specjalne leczenie przeciwwirusowe.

KZM może prowadzić do zapalenia
mózgu, zapalenia opon mózgowych
i długoterminowych skutków zdrowotnych
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Dlatego też leczenie KZM jest wyłącznie objawowe.

w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu,

KZM występuje endemicznie w 27 krajach
europejskich, w tym w Polsce

jakie są powikłania KZM?
ból głowy,
zmęczenie,
pogorszenie koncentracji,
pogorszenie pamięci,

KZM można zapobiec, więc odwiedź swojego
lekarza rodzinnego i poproś o szczepienie

połącz kropki

59
58

6

60

5

7

57
52

61

53

51

67

65

56

70

72

54
62

50

64

55

49

4

71

66

68

69

73

48
47
46

43

20

29

33
39

37
38

18

22

19

34

36

32

30
31

27

26

23
24
25

rolnikom,
młodzieży odbywającej praktyki,
turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Szczepienie jest wskazane dla dzieci
powyżej pierwszego roku życia

o koło 20%−30% zakażonych dzieci rozwija zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
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KZM może prowadzić do zgonu od 1–4% lub trwałych następstw
neurologicznych u 35–58% pacjentów. U 26–46% pacjentów
z KZM stwierdza się powikłania choroby. U ok. 10% pacjentów
z KZM rozwija się trwałe porażenie rdzeniowe.

funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej,

KZM u dzieci:
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zaburzenia równowagi,
zaburzenia nastroju,
zaburzenia mowy,
porażenie.

stacjonującemu wojsku,

o koło 25% rozwija długotrwałe zaburzenia uwagi i deficyty
koncentracji,
o koło 2% cierpi z powodu trwałych następstw neurologicznych choroby.

koniecznie zapytaj swojego lekarza
o szczepienie przeciwko KZM!
polub nasz profil na fB:
facebook.com/szczepkleszcz
więcej informacji: szczepkleszcz.pl

Zdjęcie zostało wykorzystane na mocy licencji Creative Commons. fot: Richard Bartz, www.wikimedia.com
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KZM jest poważną chorobą, na którą nie ma
leku. może ona doprowadzić do śmierci

Co zrobisz, jeśli znajdziesz kleszcza
przyczepionego do Twojego ciała?
Ilość przypadków Kleszczowego
Zapalenia Mózgu wzrasta.
Ten problem może dotyczyć także
Ciebie i Twoich bliskich!

Co to jest KZM i kto może zachorować?

Jeśli planujesz którĄś z poniższych aktywności:

Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM) jest ciężką, ostrą cho-

Gdzie szukać kleszczy?
Przede wszystkim w miejscach z delikatniejszą skórą:

robą zakaźną ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez
kleszcza Ixodidae wywołaną przez wirus RNA z grupy Flaviviridae.

okolice pach, pachwin,
doły łokciowe, kolanowe,

Zachorować może każdy i w każdym wieku. Najczęściej chorują
osoby aktywnie spędzające czas na świeżym powietrzu. Z wiekiem
wzrasta ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

szyja,
okolice intymne,

W którymś z poniższych krajów:
Austria
Albania
BIAŁORUŚ
BoŚnia
CHORWACJA
CzechY
dANIA

I faza w ciągu 7–14 dni od kontaktu z kleszczem: nieswoiste grypopodobne objawy, co powoduje że choroba w początkowym okresie może
nie zostać prawidłowo zdiagnozowana, następnie
okres bezobjawowy, po którym następuje

Estonia
FinlandIA
FranCJA
GreCJA
LITWA
łOTWA
MoŁDAWIA

nIEMCY
NorwEGIA
PolSKA
RUMUNIA
ROSJA
Serbia
SŁOWACJA

SŁOWENIA
SZWECJA
SZWAJCARIA
UkrainA
wĘGRY
wŁOCHY

p ęsetą – złapać przy samej skórze i zdecydowanym, lekko
„łukowatym” ruchem wyjąć,
pompką próżniową zakupioną w aptece,
o statecznie – palcami, ale tylko w sytuacjach naprawdę
koniecznych!

II faza: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
mózgu i rdzenia kręgowego.

czy wiesz, że zagrożenie kzm dotyczy całej polski?
Mapa opracowana na podstawie meldunkw Państwowego Zakładu Higieny „Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce” w latach 2001–2012, www.pzh.gov.pl, styczeń 2012

Ukąszenie jest bezbolesne – ślina kleszcza zawiera substancje
łagodzące ból.

< 10 przypadków KZM

10–50 przypadków KZM

zachorowania na KZM
w 2012 roku

Miejsce po kleszczu należy Zdezynfekować
Smarowanie kleszcza masłem, kremem lub innym tłuszczem może
spowodować wstrzyknięcie do ciała człowieka większej ilości materiału zakaźnego.
Organizator:
biegamy i
zw
apo
-z
a
y żyć!
y, ab
am
l

y

iru
s

>100 przypadków KZM
50–100 przypadków KZM

Kleszcze są aktywne od marca do października.

Jak Prawidłowo usunąć kleszcza?

To jesteś zagrożony KZM!

 irus jest przekazywany w ciągu kilku minut od ukąszenia przez
W
zarażonego kleszcza.

 irus może znajdować się także w zakażonych, niepasteryzoW
wanych produktach mlecznych.

między palcami.

bakterie i w

K leszcze bytują na roślinach znajdujących się blisko ziemi
i utrzymują się na odwrotnej stronie liści. Dlatego „zbieramy”
kleszcze przechodząc przez trawy lub krzewy, w lesie, na łące,
podczas pracy na działce lub spacerów w parkach.

Objawy pojawiają się zazwyczaj w ciągu 4–28 dni po ukąszeniu
przez zainfekowanego kleszcza.
KZM ma zazwyczaj dwufazowy przebieg:

powieki,

Jak można się zarazić KZM?

Jakie są objawy KZM?

Fundacja Aby ć
www.abyzyc.pl

Patronat Honorowy:

PatronaT merytoryczny:

Spośród wszystkich pacjentów zarażonych wirusem KZM około:
3 0% nie rozwija klinicznych objawów przedmiotowych i podmiotowych,
30%−50% doświadcza tylko I fazy choroby,
do 30% pacjentów rozwija również II fazę choroby z zajęciem
OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego).
Kampania realizowana z niezależnego grantu edukacyjnego firmy Pfizer.

