
A Magyar Kullancsszövetség sajtótájé-
koztatót szervezett, melyre jeles „kul-
lancsszakértõket” hívtak meg.

Dr. Kapiller Zoltán, a Szövetség elnö-
ke bevezetõ elõadásában emlékeztetett
az elmúlt évek kutatásaira, melyben a de-
nevéreknek és a sünöknek „kullancsfu-
tár” szerepét vizsgálták. Felhívta a figyel-
met, hogy már a városi ember sincs biz-
tonságban, mert a kutyák által a parkok
is elfertõzõdtek. Fontos, hogy ne féljük a
természetet, hiszen a megelõzõ oltások
kellõ biztonságot adnak az erdõn-mezõn
járáshoz. Felhívta a figyelmet arra, hogy
az árvizek és belvizek melegágyai a kul-
lancstenyészetnek. Vizsgálataik szerint a
begyûjtött minták majd’ húsz százaléka
hordozta a Lyme baktériumot. Európá-
ban az elmúlt években tíz százalékkal
nõtt a fertõzött területek nagysága.  Beje-
lentette, hogy a témával kapcsolatos pá-
lyázatra több száz alkotás érkezett, mely-
nek feldolgozása után májusban hirdet-
nek eredményt. (Megújult honlapjuk:
www.kullancsinfo.hu.)

Dr. Vészi Zsuzsa gyermekorvos hívta
fel a figyelmet az immunizációt nyújtó ol-
tások fontosságára és arra, hogy az elsõ
után az „emlékeztetõ oltást” is be kell
adatni. Nem szabad katasztrófaként érté-
kelni a kullancsokat, mert a megelõzéssel
együtt kell élni velük, de a természetjárás
után alaposan vizsgáljuk át testünket. Ha

belénk akadt, óvatos húzással távolítsuk
el. Az esetleges beszakadt szájszervet ne
piszkáljuk, hiszen elfertõzõdhet a seb.
Hagyjuk, amíg a testünk kilöki magából.  

Monspart Sarolta tájfutó világbajnok
saját esetét elevenítette fel, hiszen majd-
nem belehalt a fertõzéssel kapott agy-
hártyagyulladásba, melyet nem ismer-
tek fel azonnal. De ma sem az a megol-
dás, hogy kocsink ablakából csodáljuk
a természetet, hiszen jószerivel az élõs-
ködõ már mindenhol megtalálható. A
megelõzõ védõoltás a legfontosabb.

Dr. Schneider Ferenc fõorvos, infek-
tológus klinikai esetekkel támasztotta
alá az elhangzottakat. Ismertette a keze-
lési módokat, a gyógyulás esélyeit, és
bejelentette, hogy megalakult a Kul-
lancs Munkacsoport. 

A sajtóérdeklõdés láttán önkéntele-
nül is felvetõdött a gondolat, hogy talán
szorosabb kapcsolatba kellene lennünk
a „kullancsosokkal”, hiszen a mi mun-
katerületünk az õ munkaterületük is. 
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