
  
 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 11 kwietnia 2019 r. 

 

Rozdrażnienie, apatia, problemy z koncentracją – to może być objaw boreliozy? 

 
Kleszcze to pajęczaki niezwykle niebezpieczne dla naszego zdrowia. „Niewinne” ukąszenie może 

doprowadzić do chorób, do których należą m.in. odkleszczowe zapalenie mózgu oraz borelioza. 

Choroby te mogą dawać bardzo niespecyficzne objawy m.in. powodować apatię, pogorszenie 

nastroju czy ogólne osłabienie organizmu. W którym momencie te „powszechne” dolegliwości 

powinny skłonić nas do wizyty u lekarza? Zapytaliśmy eksperta – lek. med. Joannę Pietroń, internistę 

z Centrum Medycznego Damiana. 

 
Uważaj na kleszcze! 

 
Marzec i kwiecień to miesiące w których, po okresie zimowym, przyroda budzi się do życia. Pojawiają 

się pierwsze cieplejsze dni, a my częściej opuszczamy domowe zacisze, aby delektować się promieniami 

słonecznymi, których tak bardzo nam brakowało. Spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu, jazda 

na rowerze, długie spacery po lesie... 

Poza oczywistymi korzyściami tak spędzanego wolnego czasu, musimy jednak pamiętać o środkach 

bezpieczeństwa i ochrony przed kleszczami, których okres aktywności rozpoczął się już w marcu. 

Atakują one te części naszego ciała, które pokryte są cienką i delikatną skórą (pachwiny, kolana, głowę 

w okolicy włosów).  

 

Zazwyczaj nie zdajemy sobie nawet sprawy, że zostaliśmy „zaatakowani”, ponieważ moment ukłucia 

jest całkowicie bezbolesny (kleszcze wytwarzają substancję znieczulającą naszą skórę) – komentuje 

Joanna Pietroń, internista z Centrum Medycznego Damiana – Dlatego, wybierając się na spacer np. do 

lasu, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na szczelne osłonięcie naszej skóry. W tym celu wybierajmy 

ubrania z długimi rękawami i nogawkami, skarpety naciągajmy na spodnie, korzystajmy z wyższych 

butów, a na głowę załóżmy czapkę z daszkiem lub kapelusz. Ponadto pamiętajmy, że zdecydowanie 

lepszym wyborem będą ubrania koloru jasnego, na których łatwiej zauważyć pełzające kleszcze. Po 

powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć ciało, a w razie znalezienia kleszcza, natychmiast go 



  
usunąć za pomocą plastikowego haczyka lub pęsetki. Pamiętajmy, że kleszcza należy usunąć w całości 

– jeżeli nam się to nie uda, powinniśmy niezwłocznie udać się do lekarza.  

 

Miejsce ukąszenia również warto regularnie sprawdzać, a jakiekolwiek niepokojące symptomy (m.in. 

rumień powiększający się obwodowo, guzek, zaczerwienienie, obrzęk), które pojawiły się 

w następstwie ukąszenia, zgłosić podczas wizyty w gabinecie specjalisty. Kleszcza należy usunąć jak 

najszybciej z ciała, ponieważ ryzyko zakażenia boreliozą zwiększa się w sytuacji, gdy kleszcz przebywa 

w ciele ponad 24 godziny. Chociaż nie każdy kleszcz jest nosicielem chorób, wszystkie kontakty z nimi 

może być potencjalne zakaźne, ponieważ pajęczaki te przenoszą groźne choroby m.in. babeszjozę, 

anaplazmozę, bartonellozę, gorączkę Q, tularemię czy riketsjozę. 

 

Odkleszczowe zapalenie mózgu 

Wymienione powyższej choroby, będące następstwem ukąszenia, stosunkowo rzadko występują 

w naszym kraju. Do najczęściej diagnozowanych należy m.in. odkleszczowe zapalenie mózgu (nazywane 

inaczej środkowo-europejskim lub wczesnoletnim). 

 

Odkleszczowe zapalenie mózgu może rozwinąć się w naszym organizmie w ciągu 7-14 dni od momentu 

ukąszenia przez kleszcza. Najpierw pojawiają się tzw. „grypopodobne” objawy zwiastunowe, takie jak: 

gorączka, bóle głowy, mięśni i stawów, nudności, wymioty, biegunka. U niektórych chorych po kilku 

dniach dobrego samopoczucia pojawiają się objawy zajęcia układu nerwowego. U większości osób 

istnieją dobre rokowania, jednak czasami choroba może doprowadzić do niedowładów kończyn lub 

zaburzeń czucia. U części pacjentów mogą pojawić się problemy z koncentracja i pamięcią. Nie istnieje 

leczenie przyczynowe wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, dlatego warto zadbać 

o profilaktykę – zachęcam wszystkich do wykonania szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu 

mózgu. Jej skuteczność po przyjęciu trzech dawek wynosi ok. 96 proc. – dodaje lek. med. Joanna Pietroń, 

internista z Centrum Medycznego Damiana. 

 
Przesilenie wiosenne a borelioza – tak łatwo się pomylić 

 
Inną częstą chorobą odkleszczową występującą w Polsce jest borelioza. Wywołana zostaje przez 

bakterię, dlatego istnieje możliwość leczenia przyczynowego. Jej charakterystycznym objawem jest tzw. 



  
rumień wędrujący, który pojawia się w ponad 50 proc. przypadków. W jaki sposób możemy 

zdiagnozować boreliozę u pozostałych pacjentów? 

 

Borelioza to choroba, która często „ukrywa się” pod postacią objawów, często traktowanych jako 

chwilowy „spadek formy” czy symptomy tzw. przesilenia (np. wiosennego). Osoba zakażona przez 

kleszcza może bowiem odczuwać m.in. bóle głowy, stawów i mięśni, chroniczne przemęczenie 

organizmu, ogólny spadek nastroju, drażliwość, a podczas codziennych czynności trudno jej skupić się 

na wykonywaniu zadań (problemy z koncentracją). Jak widzimy objawy te nie są „zarezerwowane” 

wyłącznie dla boreliozy. Warto jednak zaznaczyć, że borelioza nie od razu musi dawać widoczne objawy, 

a wykrycie choroby często następuje nawet po upływie kilku lat. Taki stan nazywany jest boreliozą 

późną, a jej leczenie jest wówczas zdecydowanie bardziej skomplikowane. Dlatego zawsze, kiedy 

staliśmy się celem ataku kleszcza i usuwaliśmy go z naszego ciała, należy zgłosić się do lekarza, który 

przeprowadzi badania przesiewowe w celu wykrycia ewentualnego zakażenia. Pamiętajmy, że im 

szybciej wykryjemy zakażenie, tym skuteczniej będziemy mogli je wyleczyć i to bez większego wpływu 

na stan naszego zdrowia. Wśród objawów przewlekłej boreliozy możemy wymienić m.in. dolegliwości 

neurologiczne, zapalenia stawów, mięśnia sercowego, czy nerwów czaszkowych. Mogą one 

utrzymywać się nawet przez kilka lat i to już po całkowitym wyleczeniu pacjenta. Po skończonej 

antybiotykoterapii leczy się je już objawowo – kończy lek. med. Joanna Pietroń, internista z Centrum 

Medycznego Damiana. 

 

Więcej informacji możemy znaleźć na stronie www.damian.pl. 

 

Centrum Medyczne Damiana 

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu 

przychodniach w Warszawie oraz w Szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną 

zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.  

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych  

i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotną. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii 

ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii. 

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy pracujących  

w Centrum Medycznym Damiana i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie  

w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, 

„Szpital bez bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”. 

http://www.damian.pl/


  
W ciągu 25 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku prywatnych usług 

medycznych. O unikatowości jego usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów, kompleksowa opieka 

medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia.  

Centrum Medyczne Damiana angażuje się także w działania charytatywne i współpracuje z m.in. z takimi organizacjami jak: 

UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja Spełniamy Marzenia. 

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover. 

Kontakt dla mediów: 
Justyna Giers, justyna.giers@38pr.pl, tel. 514 550 996 
Justyna Spychalska, justyna.spychalska@38pr.pl, tel. 512 029 778 
Nikodem Chudzik, nikodem.chudzik@38pr.pl, tel. 512 029 402 
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