Předpověď aktivity klíšťat
Předpověď je vydávána každé pondělí a čtvrtek (do 14.00 hodin) ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. V pondělí se jedná o výhled
na zbytek týdne (úterý - neděle), ve čtvrtek o upřesnění na rozšířený víkend (pátek - pondělí).
Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko napadení člověka nebo zvířete klíštětem, a je-li
infikováno, i pravděpodobnost nakažení klíšťovou meningoencefalitidou nebo lymeskou
borreliózou stoupá. Toto riziko je vyjádřeno v deseti stupních doplněných doporučeními, jak
se
v předpovídané situaci chovat při návštěvě míst s předpokládaným výskytem klíšťat.
Odkaz na portál ČHMÚ s aktuální předpovědí je
http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivityklistat
Klíšťata nejčastěji přenášejí virus klíšťové encefalitidy nebo baktérii Borrelia burgdorferi,
která může vyvolat lymeskou borreliózu.

Onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou má inkubační dobu jeden až dva týdny. Nákaza
může proběhnout pouze jako akutní horečnaté onemocnění, tzv. první fáze onemocnění.
Nicméně poté může nastoupit 2. fáze onemocnění s různou tíží klinických příznaků zvracení, bolestí hlavy, vývoj neurologických příznaků (poruchy řeči, výpadky vědomí či
ochrnutí různých částí těla). V krajních případech může dojít k úmrtí. Nejspolehlivější
ochranou proti vzniku těchto komplikací je očkování. Specifická léčba neexistuje.
Lymeská borrelióza má časné a pozdní stádium onemocnění. Časné stádium je
charakterizováno typickou pomalu se šířící červenou skvrnou tzv. erythema migrans, která se
může nacházet v místě, kde klíště bylo přisáto, ale i jinde na těle. U 3 % pacientů se může
pozorovat výsev mnohočetného erythema migrans. Po několika týdnech, pokud onemocnění
nebylo léčeno, se mohou vyskytnout různé projevy postižení nervového (bolesti hlavy,
poruchy citlivosti, hybnosti, obrny), kloubního a kardiovaskulárního systému. Pozdní
stádium se objevuje za více jak 6 - 12 měsíců a je charakterizováno postižením kožního
aparátu, kloubního a nervového systému.
Toto onemocnění se léčí antibiotiky, které je nutno nasadit v časných stádiích, aby se
zamezilo vzniku komplikací, které přináší pozdní stádium. Léčbu nasazuje vždy ošetřující
lékař.

