Starosta Mikołowski
zaprasza do udziału
w programie zdrowotnym

WYGRAJ
Z BORELIOZĄ

v Program obejmuje:

q Bezpłatne badania laboratoryjne
(testy Lyme IgM, Lyme IgG)
q Konsultacje lekarskie
q Wypełnienie ankiety

v Program adresowany jest do mieszkańców
powiatu mikołowskiego, którzy:
q zostali ukąszeni przez kleszcza
q zaobserwowali u siebie objawy wskazujące
na możliwość ugryzienia

v Rejestracja do programu od poniedziałku
do piątku od godz. 8.00–20.00:
q osobiście w izbie przyjęć Centrum Zdrowia w Mikołowie
przy ul. Waryńskiego 2
q telefonicznie pod nr tel. 32 325 75 46

Program realizujemy do 12 grudnia 2018 r.
lub do wyczerpania limitu miejsc
Identyfikacja pacjentów odbywać się będzie na podstawie
dowodu osobistego. Osoba nieletnia powinna okazać
pisemną zgodę rodzica/opiekuna.

Więcej informacji na:
www.szpital-mikolow.com.pl lub www.mikolowski.pl

Kleszcze przenoszą szereg innych bakterii, wirusów
i pierwotniaków. Mogą powodować kleszczowe
zapalenie mózgu, bartonelozę, babeszjozę, erlichiozę,
jersiniozę, mykoplazmozę. Borelia naśladuje wiele
chorób między innymi: SM, SLA, Alzheimera,
Parkinsona, fibromialgię, toczeń.

v Jak chronić się przed kleszczami:
1. S tosować chemiczne środki odstraszające
kleszcze dostępne w aptekach i sklepach
2. Idąc na spacer do lasu czy parku ubierać
jasne ubrania z długim rękawem oraz długie spodnie
3. Po przyjściu ze spaceru wykąpać się
4. Przed udaniem się do łóżka dokładnie sprawdzić całe ciało
(szczególnie skóra głowy, pachy, pachwiny)
5. Po zauważeniu kleszcza jak najprędzej usunąć go pęsetą
lub specjalnym aparatem z apteki

v Objawy boreliozy:
1. O
 bjawy grypopodobne
2. R
 umień wędrujący
(wyglądem przypominający
tarczę strzelniczą)
3. Zmęczenie, osłabienie
4. Bóle i zapalenia stawów
5. Przeszywające bóle mięśni

6. Nadwrażliwość
na światło i dźwięk
7. Parestezję, porażenia
nerwów czaszkowych
8. Objawy kardiologiczne
9. Objawy neurologiczne

Ugryzł Cię kleszcz, masz objawy,
od ugryzienia minęło co najmniej 6 tygodni?
Zgłoś się z dowodem osobistym
do programu ,,Wygraj z boreliozą”
Projekt realizowany ze środków
własnych powiatu mikołowskiego

Realizator programu:
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Centrum Zdrowia w Mikołowie oferuje:
q świadczenia zdrowotne na podstawowym poziomie – całodobową opiekę lekarza
rodzinnego, pielęgniarek i położnych środowiskowych, prowadzi oddziały szpitalne
(chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, neurologiczny
z pododdziałem udarowym, rehabilitacji neurologicznej, geriatryczny)
q gamę badań biochemicznych, mikrobiologicznych, hematologicznych, immunologicznych – na życzenie jest możliwość pobrania materiału w domu pacjenta
q pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla osób starszych z elastycznie
dobranym planem opieki nad pacjentem.

