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Streszczenie 

     Ze względu na duże medyczne znaczenie kleszczy przeanalizowaliśmy stosowanie 

najbardziej pospolitych prewencyjnych zachowań i praktyk przez studentów uniwersytetów 

medycznych z Polski, Niemiec i Tajlandii, oraz określiliśmy poziom ich wiedzy o kleszczach i 

chorobach odkleszczowych. 

     Badania ankietowe przeprowadzono wśród 636 losowo wybranych studentów, którym 

zadawano 19 pytań. Różnice pomiędzy odpowiedziami polskich, niemieckich i tajlandzkich 

studentów oszacowano przy użyciu statystycznego testu chi2. 

     Badania potwierdziły występowanie istotnych statystycznie różnic w wyborze różnych 

prewencyjnych metod i praktyk oraz różnic w wiedzy o kleszczach i chorobach 

odkleszczowych pomiędzy studentami z tych trzech krajów. Polscy i niemieccy studenci 

preferowali oglądanie ciała po powrocie do domu (odpowiednio 86.9% i 63.5%) i zakładanie 

ubrania osłaniającego ciało (odpowiednio 79.8% i 32.3%). Tajlandzcy studenci najczęściej 

wybierali ochronne ubrania (54.7%) i prewencyjne zachowanie w siedliskach kleszczy 

(42.7%). Repelenty były najbardziej popularne wśród polskich studentów (30.3%) i o blisko 

połowę mniej wśród studentów niemieckich (17.7%) i tajlandzkich (14.7%). Około 7% 

polskich studentów i aż po około 22% niemieckich i tajlandzkich studentów kierunków 

medycznych, nie stosowało żadenej metody prewencyjnej. Na wystarczającą wiedzę o 

kleszczach i chorobach odkleszczowych wskazywało znacznie więcej polskich (59.6%) i 

niemieckich (62.3%) studentów niż tajlandzkich (17.9%). Nasze analizy wskazują, że 

przyswojenie prewencyjnych metod i zachowań respondentów zależy od socjo-

demograficznych czynników i poziomu edukacji zdrowotnej. 

     Małe wykorzystywanie w praktyce metod profilaktyki przeciwkleszczowej przez studentów 

kierunków medycznych skłania do zweryfikowania programów nauczania o zdrowiu w 

szkołach, oraz do podjęcia skutecznych działań popularyzatorskich i edukacyjnych. Niezbędne 

jest także opracowanie strategii ochrony zdrowia publicznego przed skutkami ukłuć kleszczy. 
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Abstract 

 

     Since ticks have high medical importance, we analyzed the most common preventive 

behaviors and practices adopted by medical students from Poland, Germany, and Thailand. We 

also analyzed the level of their knowledge of ticks and tick-borne diseases. 

     A survey consisting of 19 questions was conducted among 636 randomly selected students. 

The differences between the responses provided by the Polish, German, and Thai students were 

estimated using the statistical chi2 test. 

     The study revealed statistically significant differences in the use of various preventive 

methods and practices as well as differences in the knowledge of ticks and tick-borne diseases 

declared by students from these three countries. The Polish and German students preferred 

inspection of the body on their return home (86.9% and 63.5%, respectively) and wearing 

protective clothes (79.8% and 32.3%, respectively) as part of prophylaxis. The Thai students 

most often chose wearing protective clothes (54.7%) and preventive behavior in tick habitats 

(42.7%). The use of repellents was the most popular preventive measure in the group of the 

Polish students (30.3%), whereas nearly two-fold lower preference for this method was declared 

by the German (17.7%) and Thai students (14.7%). Approximately 7% of the Polish medical 

students and as many as 22% of the German and Thai respondents did not use any means of 

prevention. A higher proportion of the Polish (59.6%) and German (62.3%) students declared 

sufficient knowledge of ticks and tick-borne diseases, in comparison with the Thai students 

(17.9%). Our analyses suggest that the use of preventive methods and behaviors by the 

respondents depends on socio-demographic factors and the level of health education. 

     The insufficient practical implementation of tick prevention measures by the medical 

students suggests a need for verification of health education programs in schools as well as 

effective popularization and educational activities. It is also necessary to develop a public 

strategy for health protection against the effects of tick bites. 
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