
                                   ВСЕ ПРО ХВОРОБУ ЛАЙМА   (КЛІЩОВИЙ БОРЕЛІОЗ) 

 

ХВОРОБА ЛАЙМА – одна із особливо небезпечних інфекційних хвороб, яка передається людям і тваринам від 

членистоногих. Збудником інфекції є борелії – різновид звивистих бактерій-спірохет, переносниками яких є кліщі. Особливість 

хвороби Лайма полягає в тому, що до неї погано виробляється імунітет. Вилікувавшись від бореліозу, людина може заразитися 

ним вже через кілька днів після повторного укусу. 

Оскільки спірохети локалізуються здебільшого у шлунку кліща, зараження може відбутися далеко не відразу. Саме тому 

так важливо правильно і своєчасно видалити кліща з шкіри. 

СИМПТОМИ ЗАРАЖЕННЯ ХВОРОБОЮ ЛАЙМА 

                                              Після укусу збудники зі слиною паразита швидко розносяться кровотоком по всьому організму. Імунна система починає 

виробляти велику кількість антитіл, що призводить до множинних запальних процесів. Перші прояви хвороби починаються 

лише через кілька днів або навіть через місяць. В першу стадію зараження бактерії активно розмножуються в організмі, 

викликаючи швидше неприємні відчуття, які можуть і зовсім не проявлятися. Шкіра на місці укусу червоніє, почервоніння 

проявляється у вигляді кільця діаметром декілька сантиметрів (кільцеподібна ерітема). 

 Далі симптоми схожі на звичайну застуду, що може затруднити виявлення зараження: 
 почервоніння і запалення місця укусу, свербіж, жар, головні болі, біль в м’язах; 

 втома, шкірний висип, алергічні реакції; 

 аритмія. 

За відсутності своєчасної лікарської допомоги хвороба активно прогресує і викликає серйозні порушення в нервовій, серцево-судинній системі і 

опорно-руховому апараті. На ранніх стадіях хвороба Лайма виліковна, але в запущеній формі призводить до неминучої інвалідності або навіть смерті. 

Інфікована людина не заразна для інших людей. 

 

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УКУСУ КЛІЩА  НЕОБХІДНО : 
1. Постійно проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно обстежувати ділянки 

тіла, покриті волоссям. 

2. Використовувати засоби для відлякування кліщів – сучасні репеленти. 

3. Місце для нічного сну або відпочинку на природі необхідно звільнити від сухої трави, 

гілок, хмизу в радіусі 20-25 м. 

4. Вдома відразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не 

можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від 

кліщів. 

5. На присадибних ділянках необхідно вчасно скошувати траву, обрізати кущі, тощо. 

 

    ЩО РОБИТИ ЯКЩО КЛІЩ   ПРИСМОКТАВСЯ: 

 Звернутись до найближчого лікувального закладу  для надання кваліфікованої медичної 

допомоги. 

 За відсутності такої можливості видалення провести самостійно. 
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