COMUNICAT DE PRESĂ
MUŞCĂTURA DE CĂPUŞĂ, RISC DE BOLI PROFESIONALE

Deoarece în ultima perioada s-a constatat o creştere alarmantă în judeţul Sibiu a numărului
de cazuri de muşcături de căpuşe, ITM Sibiu a considerat că este necesară derularea unei acţiuni
de tip campanie, ştiut fiind că zona Sibiului este cuprinsă în arealul zonelor endemice din
România alături de Cluj şi Arad.
Datele furnizate de unităţile sanitare au arătat că numai în ultima săptămână au fost înregistrate
85 cazuri noi de muşcătură de căpuşă .
Judeţul Sibiu a înregistrat în ultimii 2 ani cel mai mare număr de cazuri de boală Lyme(69 cazuri
în 2010 şi 161 cazuri în 2011) şi cea mai mare incidenţă pentru această boală (de 17 ori mai
mare decât media pe ţară în 2011).
Campania care se va derula în perioada imediat următoare, va fi o acţiune de :
- informare şi
- control
pe probleme de securitate şi sănătate în muncă, legate de muşcătura de căpuşă respectiv Boala
Lyme care poate afecta salariaţii din diferite domenii de activitate. Această boală este catalogată
ca o boală profesională dacă afecţiunea se produce la locul de muncă ca urmare a exercitării unei
meserii sau profesii, cauzată de agenţii biologici, în procesul de muncă.
Sectoarele care vor fi vizate în mod special, sunt cele unde salariaţii îşi desfăşoară activitatea
în aer liber şi anume:
- silvicultură
- zootehnie
- agricultură
- amenajare spaţii verzi
- exploatare gaze, reţele electrice
- construcţii, etc
Obiectivele controalelor sunt :
- evaluarea riscurilor biologice pentru boli profesionale, cu direcţionare specială pentru
bacteriile transmise de căpuşe(Borrelia Burgdorferi) şi viruşi;
- stabilirea măsurilor de ordin organizatoric şi sanitar în planul de prevenire şi protecţie;
- asigurarea materialelor de informare;
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instruirea corespunzătoare(în special de medicul de medicina muncii cu care unităţile au
contract de prestări servicii cu prezentarea în special a modalităţii de răspândire a bolii
Lyme, riscurile de expunere şi infecţie, modalităţile de protecţie împotriva muşcăturii de
căpuşă, importanţa raportării în timp util a bolii şi a leziunilor apărute);
măsurile de acordare a primului ajutor;
acordarea echipamentului de lucru şi protecţie specific activităţii desfăşurate
acordarea materialelor igienico-sanitare, în special a insecticidelor(care să conţină 2030% DEET – dietil metil benzamide,ce pot fi aplicate pe piele sau pe îmbrăcăminte,
permethrina);
evidenţa zonelor de risc ridicat şi specific

Având în vedere importanţa acestei priorităţi de sănătate pentru populaţie şi salariaţii din
judeţul Sibiu, ITM Sibiu împreună cu celelalte autorităţi locale şi implicit cu angajatorii, se vor
implica şi vor colabora activ pentru prevenirea şi soluţionarea cazurilor de boală Lyme.
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