BOLEZNI, KI JIH PRENAŠAJO KLOPI
Pri nas je daleč najpogostejša lymska borelioza, sledi pa ji klopni meningoencefalitis, proti
kateremu se lahko učinkovito zaščitimo s cepljenjem. Strokovnjaki opozarjajo na previdnostne
ukrepe, saj se s toplejšim vremenom prične tudi aktivnost klopov, s tem pa se poveča
verjetnost okužb, ki lahko resno ogrozijo naše zdravje.
Lymska borelioza: - povzročajo jo bakterije, ki se imenujejo borelije
- cepiva ni
- zdravimo z antibiotiki
Znaki: rdečina, ki se pojavi nekaj dni do tednov po vbodu klopa, se počasi širi, na sredini bledi
in dobi obliko obroča, že v času kožnih sprememb ali pa v prvih mesecih po izginitvi se lahko
pojavi prizadetost živčevja, sklepov ali srca.

Klopni menigoencefalitis: - je resno virusno vnetje osrednjega živčevja
- zaščitimo se s cepljenjem
Cepljenje proti klopnemu meningitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva. Po prvem
cepljenju izvedemo drugo po enem do treh mesecih in nato še tretje po devetih do dvanajstih
mesecih. Prvo revakcinacijo, “osvežitveno cepljenje”, se z enim odmerkom opravi po treh
letih, nato pa na pet let.
Znaki : prava faza bolezni se prične približno teden dni po vbodu s slabim počutjem, bolečinami
v mišicah, glavobolom in vročino. Pri večini bolnikov se po vmesnem izboljšanju, ki traja od
nekaj dni do treh tednov, pojavi druga faza bolezni, ki se kaže z visoko telesno temperaturo,
močnim glavobolom, slabostjo, bruhanjem, tresenjem rok in jezika, včasih z motnjami zavesti
in zbranosti.
Humana granulocitna anaplazmoza: - redkejša bolezen, ki jo prenašajo klopi pri nas
- ne moremo se zaščititi s cepljenjem
- zdravimo z antibiotiki
Znaki: povišana telesna temperatura, glavobol ter hude bolečine v sklepih in mišicah.
Zaščita pred klopi: zaščitimo se z oblačili (dolge hlače, dolgi rokavi, škornje, ruta), ki naj bodo
svetle barve, da klopa lažje opazimo. Namažemo se z repelentom, katerega vonj odganja
klope. Po vrnitvi iz narave natančno pregledamo telo, se stuširamo in umijemo glavo.
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