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Aktywne spędzanie czasu z psem na świeżym powietrzu pośród terenów 
zielonych – lasy, łąki czy miejskie parki – niesie ryzyko spotkania kleszczy zakażonych 
kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM)2.

KZM to poważna choroba układu nerwowego, która może prowadzić do ciężkich 
powikłań, a nawet śmierci3,4.

Program szczepień ochronnych w Polsce zaleca szczepienia przeciw KZM, 
jako skuteczną formę zapobiegania tej chorobie5.



Co to jest kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)? 

To ciężka choroba układu nerwowego6, która może zakończyć się długotrwałymi powikłaniami 
neurologicznymi (około 35-58% pacjentów6):

Kleszczowe zapalenie mózgu przenoszone jest przez kleszcze. Gatunek odpowiedzialny za 
rozsiewanie wirusa na terenie Polski i Europy to najczęściej kleszcz pospolity. KZM jest przekazywane 
w ciągu kilku minut od ukłucia przez zakażonego kleszcza2,4.

a ok. 2% przypadków kleszczowego zapalenia mózgu może zakończyć się zgonem chorego4. 
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Jak dochodzi do zakażenia KZM?

Szczepienie jest skuteczną metodą zabezpieczania przeciw KZM8 

oraz jest zalecane zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w Polsce5.

KONSULTACJA MEDYCZNA: prof. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Jak można się zabezpieczyć?

Lubisz biegać z psem po parku4?
Podczas wspólnego biegania lub spaceru po parku czy innym terenie zielonym 
zarówno Ty, jak i Twój pies jesteście narażeni na atak czyhających wśród trawy 
kleszczy, które przenoszą groźne choroby, w tym kleszczowe  
zapalenie mózgu. Pamiętaj o ochronie.
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Materiał jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej „Nie igraj z kleszczem. Wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu”.
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