Centrum Medyczne Świętego Łukasza w Gdańsku przy Narwickiej 11 a to prywatna przychodnia
lekarska specjalizująca się przede wszystkim w leczeniu Boreliozy i chorób nowotworowych.
Borelioza to choroba przenoszona przez kleszcze. Jest to choroba bardzo poważna, zaliczana do chorób
przewlekłych. Leczona nawet na wczesnym etapie może wywołać: złe samopoczucie, bóle mięśni i
stawów, gorączkę, zmianę skórną rozprzestrzeniającą się koliście wokół miejsca ukąszenia, bóle głowy,
zaburzenia czucia, obrzęk stawów czy zaburzenia rytmu serca. Objawy przewlekłej boreliozy są jeszcze
groźniejsze i mogą obejmować: nawracające zapalenie stawów, zapalenie mózgu, problemy z
koncentracją, drażliwość i zmiany osobowości.
W związku z tym, że objawy Boreliozy są bardzo różne, pacjenci są często mylnie diagnozowani przez
lekarzy. Wśród nich mogę wymienić rozpoznania: stwardnienia rozsianego, zespołu przewlekłego
zmęczenia, fibromialgii, padaczki, depresji czy nerwicy, reumatoidalnego zapalenia stawów, różnych
chorób autoagresyjnych, choroby Alzhaimera, wielu innych jednostek chorobowych.
Zachorowalność na boreliozę jest bardzo duża. W samym 2015 roku w Polsce zdiagnozowano 13.500
zachorowań na tę chorobę. Szacuje się jednak, że faktyczna liczba zachorowań może być nawet 10 razy
wyższa. Od trzech lat obserwuje się w Polsce lawinowy wzrost liczby zachorowań. W tym roku mieliśmy
umiarkowaną zimę, więc powinniśmy tym bardziej zachować ostrożność podczas pobytu w lesie.
Prewencja i szczególna ostrożność jest zalecana w lasach, parkach a nawet ogrodach. Należy założyć
odzież, która osłoni jak największą część ciała. Ukąszenie kleszcza jest bezbolesne, dlatego po
wycieczce do lasu należy dokładnie obejrzeć swoje ciało.
Usuwanie kleszcza można dokonać samodzielnie. Zalecane jest zrobienie tego jak najszybciej po jego
zauważeniu, przy użyciu pęsety, chwytając go tuż przy skórze i pociągając zdecydowany ruchem ku
górze. Miejsce ukłucia należy zdezynfekować. W przypadku kłopotów z usunięciem kleszcza należy
zwrócić się o pomoc do lekarza. Nie wolno smarować czy polewać kleszcza żadną substancją, aby nie
zwiększać ryzyka zakażenia.
Leczenie boreliozy jest procesem o tyle trudnym, że przypadek każdego pacjenta jest inny i może
wymagać nawet wieloletniego leczenia. Od kilku lat skutecznie leczymy pacjentów polskich i
zagranicznych.
Metodologia, którą wykorzystujemy w naszej praktyce lekarskiej to zalecenia i doświadczenia ILADS
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Boreliozy i Chorób Towarzyszących) i Deutsche Gesellschaft für
Hyperthermie (Niemieckie Stowarzyszenie Hipertermii).
Diagnoza – Borelioza nazywana jest czasami chorobą milionów twarzy, bo skutecznie kryje się pod
płaszczem wielu innych chorób. Takie zachowanie Boreliozy powoduje, że diagnoza choroby może być
bardzo trudna. W ramach prowadzonej przez nas terapii koncentrujemy się przede wszystkim na
precyzyjnej diagnozie choroby przy wykorzystaniu profesjonalnych kwestionariuszy do wywiadu z
pacjentem. Następnie przeprowadzamy serię testów, aby ustalić czy mamy do czynienia z Boreliozą
czy również z chorobami towarzyszącymi takim jak: Bartonelloza, Babeszjoza, Ehrlichioza,
Mykoplazmoza i innymi. Diagnoza jest dla nas kluczowa, bo jest ona niezbędnym elementem do
ułożenia indywidualnego planu leczenia danego pacjenta.
Leczenie Boreliozy wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Zależy ono przede wszystkim od etapu
zaawansowania choroby, występowania chorób towarzyszących i

wymaga zastosowanie kilku antybiotyków. Korzystając z doświadczeń wiodących klinik niemieckich
łączymy terapię antybiotykową z Hipertermią całego ciała. Dzięki zastosowaniu Hipertermii jesteśmy
w stanie symulować naturalną gorączkę, która wielokrotnie zwiększa skuteczność takiej terapii.
Dodatkowo stosujemy również terapie ziołowe i inne terapie uzupełniające w zależności od
indywidualnych potrzeb danego pacjenta.

