
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo 

 Kleszczowe Zapalenie Mózgu to ciężka choroba układu nerwowego, 
która może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci1,2.

 Zachorowanie na KZM może wyłączyć Cię z pracy zawodowej i aktywności 
fizycznej na długi czas, a powikłania mogą wymagać wielomiesięcznej 
rehabilitacji, która nie zawsze pozwala wrócić do pełni sił3.

 Program szczepień ochronnych w Polsce zaleca szczepienia przeciw KZM, 
jako skuteczną formę zapobiegania tej chorobie4.

Więcej informacji: www.kleszcze.info.pl

CHROŃ SIĘ PRZED 
KLESZCZEM... 
ZAWODOWO! 



  Porażenia oraz niedowłady kończyn

  Zaniki mięśni

  Zaburzenia psychiczne (brak jasności myślenia, zaniki pamięci)

  Zaburzenia mowy

  Uszkodzenie słuchu

Możliwe konsekwencje zapalenia 
mózgu spowodowanego wirusem KZM 
mogą wystąpić w 58% przypadków2,5,6,7

Wirus KZM znajduje się w ślinie kleszcza, dlatego wystarczy chwila, aby ulec 

zakażeniu. Wczesne usunięcie kleszcza nie zapobiega wystąpieniu choroby8 

SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIEŃ  

PRZECIW KZM  

PRZY ZACHOWANIU SCHEMATU 

SZCZEPIEŃ SIĘGA 99%7

Profilaktyka7,8,9?

 zakładaj odzież ochronną 
(długie rękawy i nogawki oraz wysokie skarpetki i buty za kostkę);

 korzystaj z repelentów;

 oglądaj miejsca szczególnie narażone na wkłucie kleszcza;

 szczepienia ochronne pozostają najskuteczniejszą  
metodą ochrony przeciw Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu.

Kleszcza usuwamy wyłącznie mechanicznie za pomocą wąskich szczypczyków, którymi należy go uchwycić jak najbliżej skóry. 
Miejsce po usunięciu kleszcza należy przemyć środkiem odkażającym, a ręce starannie umyć. Nie należy kleszcza przypalać, smarować 
tłustymi substancjami, lakierem do  paznokci, alkoholem lub benzyną. Nieumiejętne usuwanie kleszcza tzw.  domowymi sposobami  
(np. palcami, cążkami do paznokci, igłą itd.) może spowodować wprowadzenie wirusów i bakterii z kleszcza do powstałej ranki10.
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KONSULTACJA MEDYCZNA:
prof. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. PP
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Organizator kampanii:

Materiał jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej „Nie igraj z kleszczem. Wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu”.
Współorganizatorzy kampanii:

Około 2% 
przypadków KZM

może zakończyć się
śmiercią pacjenta7 

Pfizer Polska Sp. z o.o., 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16B, 
tel. +48 (22) 335 61 00, fax +48 (22) 335 61 11


