
Borelioza to choroba odkleszczowa, na 
którą cierpi w Polsce wielu właścicieli  
i pracowników firm leśnych. Wielu z nich 
niestety nawet o tym nie wie.
Popularyzacją wiedzy na temat borelio-
zy zajmuje się Stowarzyszenie Chorych 
na Boreliozę, które skupia głównie osoby 
dotknięte tym schorzeniem, a także człon-
ków ich rodzin.

Stowarzyszenie Chorych na 
Boreliozę dąży do zmiany sposo-
bu, w jaki społeczeństwo postrze-
ga choroby odkleszczowe. Działa 
od niedawna, bo od lutego 2007 r., 
mimo to liczy dziś już ponad pięć-
dziesięciu pełnoprawnych człon-
ków i stale powiększa się, przyj-
mując osoby dotknięte chorobą 
oraz członków ich rodzin.

Wbrew obiegowym opiniom, bo-
relioza oraz inne schorzenia prze-
noszone przez kleszcze, to choro-
by częste. Bywają przyczyną wielu 
dolegliwości neurologicznych i sta-
wowych. Jednak wciąż za mało się 
o nich mówi. Dlaczego?

Bo trudno wykryć
Testy diagnostyczne, jakimi dys-

ponujemy, są niewystarczające. 
Nawet najbardziej zaawansowa-
ne techniki (np. wykrywanie DNA 
bakterii wywołujących boreliozę) 
mogą zawieść.

Nie wszyscy chorzy wiedzą, że 
zostali ugryzieni przez kleszcza al-
bo pamiętają kiedy to się stało. Nie 
u każdego pojawia się rumień wę-
drujący, jedyna pewna oznaka za-
każenia. Nie zawsze objawy wy-
stępują natychmiast, czasami poja-
wiają się nawet po wielu latach od 
ugryzienia.

Chorobę trudno wykryć, a śledzić 
postępy leczenia niewiele łatwiej. 
Nie znamy nawet prawdziwych 
rozmiarów jej rozprzestrzenienia.

Bo łatwo zlekceważyć
Problemem chorych bywa po-

stawa niektórych lekarzy, którzy 
uważają, że boreliozę łatwo leczyć, 
więc często ją bagatelizują. Stosują 
krótkie kuracje antybiotykowe, co 
w wielu przypadkach nie przyno-
si żadnych efektów, a pacjentów  
z pogłębiającymi się objawami 
boreliozy odsyłają do różnych 
specjalistów, w tym do reuma-
tologów, kardiologów, neurolo-
gów, dermatologów, a nawet do 
psychiatrów.

Polska endemiczna
Liczba chorych rośnie lawino-

wo. Problem nie dotyczy wyłącz-
nie pracowników leśnych. 

Dziś zagraża wszystkim: grzybia-
rzom, turystom, właścicielom zwie-
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rząt, dorosłym i dzieciom. Tym bar-
dziej, że nie ma już w Polsce rejonów 
wolnych od kleszczy, a cały kraj zo-
stał uznany za teren endemiczny.

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie dąży do szerze-

nia wiedzy o chorobach odklesz-
czowych, zarówno w społeczeń-
stwie, jak i w ścisłym środowisku 
lekarskim. Gromadzi fundusze na 
akcje edukacyjne, wydaje ulotki, 
informuje gdzie szukać pomocy po 
ukąszeniu przez kleszcza. 

Nawiązuje kontakty z organi-
zacjami prowadzącymi podobną 
działalność oraz z laboratoriami 
badającymi boreliozę i koinfekcje 
odkleszczowe. Podjęło też pró-
by zainteresowania problemem 
Ministerstwa Zdrowia, przygoto-
wując zapytanie poselskie.

Stowarzyszenie organizuje spot-
kania i zjazdy, w trakcie których 
można porozmawiać z lekarzem 
lub podzielić się z innymi swoi-
mi problemami i doświadczenia-
mi. Planuje stworzenie oddziałów-
grup w kilku punktach Polski, aby 
ułatwić chorym znalezienie po-
mocy i wsparcia w ich miejscu za-
mieszkania. Negocjuje niższe ceny 
wizyt lekarskich i badań laborato-
ryjnych. Odpowiada na setki tele-
fonów i maili od chorych szukają-
cych ratunku.

Członkowie Stowarzyszenia za-
chęcają do przyłączenia sie do 
nich, mówiąc że jedynie silna or-
ganizacja może skutecznie lobbo-
wać na rzecz poprawy diagnosty-
ki, prowadzić akcje edukacyjne  
i profilaktyczne.  C

na podst. materiałów przygo-
towanych przez Stowarzyszenie 
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Więcej informacji na temat boreliozy, jej 

diagnozowania i leczenia na stronie interne-

towej Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę: 

www.borelioza.org.Stoisko Stowarzyszenia na targach leśnych w Rogowie
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