Амбуланта за лајм борелиозу
Пастеровог завода

У Амбуланти за лајм борелиозу обједињеним
приступом врши се комплетан клинички
преглед пацијента, дијагностичке процедуре,
уклањање крпељ а са пацијената, као и
анализе на самом крпељ у , чиме се
успостављ а радна схема коју поседују
референтни лајм центри широм света.
Пастеров завод Нови Сад представљ а једину
установу у којој мултидисциплинарни тим
стручњака остварује здравствену заштиту по
принципу ,,One Health“ (Једно Здравл е) у циљ у
заштите од лајм борелиозе.
Уколико је крпељ уклоњен у другој установи,
за даљ е анализе потребно је доставити
крпељ а спакованог са влажном ватом или
газом у што краћем року у пријемну амбуланту
за лајм борелиозу Пастеровог завода у Новом
Саду, или се јавити лично уколико крпељ није
уклоњен.
Лабораторијске дијагностичке методе којима
располаже Амбуланта за лајм борилиозу:
-Брза зоолошка идентификација крпељ а са
проценом периода паразитирања и ризика
код пацијента за пренос борелија;
-Двостепена серолошка дијагностика у
складу са препорукама Европског центра за
контролу болести (Индиректна имунофлуоресценција, Western blot/Immunoblot);
-Доказивање
заражености
крпељ а
борелијама и другим патогенима RealTime PCR
методом
у циљ у процене ризика код
пацијента;
-Доказивање
присуства
генетског
материјала борелија RealTime PCR методом у
ткиву пацијената.

О Пастеровом заводу

Национална референтна лабораторија
за беснило и заштићени споменик
културе, Пастеров завод ради и
дијагностику других болести заједничких
л удима и животињама - зооноза. Вирусне,
бактеријске и паразитске зоонозе,
нарочито оне које се преносе са кућних
л убимаца, паса и мачака, испитују се у
Пастеровом
заводу
у
оквиру
лабораторије Службе за микробиолошку и другу дијагностику.

Можете нам помоћи !

!
Заштити се !
Лајм је опасност!

Са пролећем се буде и крпел и !

Спречи лајм борелиозу

Шта је лајм борелиоза и
ко је под ризиком ?

Заштити себе и своје ближње

У сарадњи са Европским центром за контролу
болести (ECDC) спроводимо сталан мониторинг
на територији Републике Србије у цил у заштите
становништва и процене ризика болести које
крпел и преносе. Можете допринети нашем
истраживању тако што ћете нам послати
крпел а у коверти са следећим подацима :

Вероватни локалитет порекла крпељ а
Крпељ скинут са: човека / животиње
Формулар можете преузети на сајту :
www. paster .org. rs
или добити више информација на број телефона :
021 / 420 528

Како се заштитити ?

Поступци након угриза крпел а

Завод за антирабичну заштиту –
Пастеров завод, Нови Сад
Хајдук Вељ кова 1, 21137 Нови Сад

Шта је лајм борелиоза?
Лајм борелиоза је заразна болест коју
изазивају микроорганизми комплекса Borrelia
burgdorferi sensu lato. На подручју Европе постоји
најмање 5 врста борелија које код човека
изазивају обол ење лајм борелиозу. Сваку од тих
борелија човеку може пренети заражени крпељ
Ixodes ricinus.
Крпељ се инфицира након храњења крвљ у
заражених резервоара попут ситних глодара,
гуштера, јежева и птица и остаје инфициран до
краја живота. Карактеристичан знак лајм
борелиозе је МИГРАТОРНИ ЕРИТЕМ, који се јављ а
од 3 до 30 дана (просечно 7) након угриза крпељ а.
Манифестује се у виду једног
(или више) печата црвене боје, који
се шири, са или без расветљ ења у
средини и који ће након одређеног
времена нестати. Паралелно са тим,
може се јавити серија неспецифичних
симптома попут главобољ е,
малаксалости и грознице. У каснијим
стадијумима, код нелечених особа,
болест се испољ ава различито
и може захватити нерве, мозак, срце,
зглобове, као и дубоке структуре шака и стопала.

Ко је под ризиком ?

Лајм борелиоза је најчешћа болест која се
преноси путем крпељ а у Европи. Људи који
живе или проводе време у шумским подручјима,
љ уди који бораве у парковима, баштама или
се крећу кроз терен у коме има ниског
растиња су под повишеним ризиком за контакт
са крпел ом, и последичном инфекцијом
борелијама.

Како се заштитити ?

Пре него што изађеш напољ е
Крпељ и живе на животињама, у травнатим и
жбунастим срединама, као и на терену где има
дрвећа. Шетња са псом, камповање, уређивање баште или
лов су високо ризичне активности. Многе љ уде крпељ
нападне током боравка у парку / сопственом дворишту.
Да би се заштитио, носи одећу са дугим рукавима и
дугим ногавицама. Ногавице панталона увуци у чарапе.
Пожељ не су дубљ е чизме. Одећу и опрему за камповање
можеш третирати са 0,5% перметрином. Ефекат се
задржава и након неколико прања.
Средства против крпељ а на синтетској и
полу-синтетској бази се сматрају ефикасним. Увек поштуј
упутства дата уз производе!
Репеленте не користити код деце млађе од 6
месеци. Производе које садрже уљ е лимуновог еукалиптуса
или para-mentan-3,8-diol не користити код млађих од 3 год.

Избегни контакт са крпељ има
Избегавај кретање по терену са високом травом,
жбуњем и мноштвом дрвећа. Ходај по утабаним
стазама држећи се средине.

Након што се вратиш кући
Крпељ е можеш унети у свој дом преко одеће,
провери да ли их имаш на њој. Да би се крпељ и
уништили, одећа се може ставити у машину за сушење на
10-15 минута. Ако је одећа влажна, сушење би требало
продужити. Одећу прати искл учиво у врућој води. Проверите
опрему коју сте користили и кућног љ убимца. Крпељ се може
прикачити на њих и тек касније напасти човека.
Истуширај се што пре након повратка из природе.
Туширањем се могу скинути крпељ и који нису причвишћени.
Туширање је и добар начин за иницијално самопрегледање.
Прегледање је идеално обавити од стране друге особе,
али се може вршити и помоћу огледала.

!

Угризао ме је крпел ! Шта сад ?

!

Сматра се да је крпељ у довољ но 24
часа да би унео борелије у човека.
У складу са тиме, пожељ но је крпељ а
извадити што пре .
Крпељ а треба вадити правилно.
Нестручним вађењем се може истиснути
садржај крпељ а у човека и доћи до заразе чак
и ако је крпељ паразитирао мање од 24 сата.
Ради вађења крпељ а најбољ е је
посетити најближи Дом Здрављ а
или Амбуланту за лајм борелиозу
Пастеровог завода.
Избегавати завијање, притискање,
трљ ање и премазивање крпељ а !
Притискањем /иритацијом крпељ а може
доћи до повраћања садржаја његовог
стомака у човека, што повећава ризик за пренос
борелија уколико је крпељ заражен!
Уклањање крпељ а
се спроводи
пинцетом и повлачењем на горе тако да осовина
силе повлачења са површином коже заклапа
угао од 90 степени.
Крпељ а хватати што ближе месту уjeда и
избегавати притискање / бушење / кидање
његовог стомака.
Пожељ но је да се крпељ уклони једним потезом и
у целости.
Прихватљ иво је ако током уклањања
крпељ а рилица остане у кожи пацијента и не
треба даљ е манипулисати са местом уjeда.

Потребно је обратити посебну пажњу на следеће делове тела:

регион пазуха,

ухо и
пупак и струк
задња
регија око уха,
страна колена,

препоне

Сачувај крпељ а где год да је скинут!
Његовом анализом можемо да сазнамо пуно о
могућем ризику обол евања од лајм борелиозе и
других болести које преносе крпељ и.

