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Af læge Stig Ekkert 

' I\IIALARIA 

5 gdornmen betyder direkte 
V O 1· I ft " I oversat - dar ,g u ma -. 

aria" . Den er overordentltg 
almindelig og findes overalt, 
hvor der er varmt og fugtigt, 
da malariamyggens larver 
kræver vand på mindst 18 
grader for at udvikles. 
Malaria er et lille encellet dyr 
- en parasit - der lever i 
myg, hvorfra den overføres 
til mennesker og dyr. Et 
enkelt stik er nok til at blive 
smittet. Efter en inkubations
tid på to uger kommer symp
tomerne pludseligt med høj 
feber, muskelsmerter og 
hovedpine. Anfaldet varer i 
ukomplicerede tilfælde fem -
seks timer, hvorefter man får 
det bedre for så, at det hele 
gentager sig efter to dage -
dog efter tre dage for 
nogen. Sort urin, kramper, 
bevidstløshed er blot nogle 
af de alvorlige symptomer 
som kan ses ved malaria. 
Søg derfor altid læge og kon
takt dit forsikringsselskab 
~ed mistanke om malaria -
1sæ h · r vis der tilstøder kom-
plikationer. 

Der e t · r ire forskellige slags 
rna1 · • ana (V1vax, Ovale, Falci-
Parum M . 
F 

og alana ). hvoraf 
alcipar . um er den farligste, 

med en dødelighed på mel
lem 0,5 og 20 procent. 
Vivax og Ovale er ikke døde
lige, men er til gengæld 
svære at komme af med, og 
feberanfald ses mange 
måneder og år efter patien
ten var i troperne. 
Sygdommen er ikke på tilba
getog, men er i realiteten 
blevet værre, da malariapa
rasitten har udviklet resi
stens overfor mange mala
riamidler. 

Undgå at blive stukket 
Forebyggelse af myggestik er 
meget vigtig, og der findes i 
dag flere forskellige mygge
midler i handelen. De mest 
effektive midler - indehol
dende DEET - er desværre af 
uransagelige grunde forbudt 
i Danmark, men kan købes 
alle steder i udlandet. 
Husk malariamyggen kun 
stikker i skumringen og om 
natten. Lange ærmer og dit
to bukser samt myggeafvi
sende midler til at smøre på 
huden kan have en vis virk
ning i nogle timer, men yder 
ikke tilstrækkelig beskyttelse 
gennem en hel nat. Midlerne 
kan irritere huden og kan 
ikke anvendes til børn under 

tre år. 

Et myggenet imprægneret 
med et syntetisk pyrethroid 
yder op mod 50 % beskyttel
se. 
Nettet skal dække hele sen
gen og være så løst, at man 
ikke rører ved det i løbet af 
natten, og det skal rulles 
sammen om dagen. 

Valg af forebyggende 
medicin 
Formålet er især at forebyg
ge den alvorlige type af 
malaria, som forårsages af 
Falciparum. Husk at starte på 
pillerne før afrejsen og 
fortsætte den efter lægens 
anvisning i ugerne efter 
hjemkomsten. Der findes 
ingen lægemidler uden 
bivirkninger, og ved valg af 
forebyggelse må risiko for 
smitte afvejes mod risiko for 
bivirkninger. 
Europa, USA, Australien og 
Sydafrika samt Caribien, med 
undtagelse af Haiti, samt 
storbyer og kystområder i 
Asien er de steder, hvor 
malariaprofylakse normalt 
kan undværes. 
Nordthailand, Laos, Burma, 
Vietnam og især Øst- og tro
pisk Afrika er musts. 
Øvrige steder f.eks. Indien, 
Syd- og Mellemamerika samt 
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• 
BID & STIK 

•Hvilke insekter stikker 
og biderr 
Bier, hvepse, edderkopper, 
myrer, lopper og myg er de 
mest almindelige. De kan alle 
stikke eller bide. 

"Hvordan ser et stik/bid 
ud?• 
Mange insektstik/-bid giver 
en eller flere kløende eller 
smertefulde, røde buler. 
Oftest er der et lille hul i mid
ten af stikket/biddet, og nog
le gange sidder brodden til
bage. Foruden denne lokale 
irritation er der ikke andre 
gener fra stikket/biddet, 
medmindre man er allergisk 
overfor insektstik og -bid. 

Allergi overfor insekter er 
mest almindelig ved stik fra 
bier og hvepse. 

Hvis man er i tvivl, om 
man er blevet stukket/bidt, 
hvis man for eksempel efter 
en nat vågner op og har røde 
buler. er det en god ide at se 
efter, om der er andre steder 
på kroppen, der er blevet 
angrebet. 

Findes der kun en bule 
eller fire-fem bid i en klynge, 
er det mest sandsynligt, at 
der er tale om stik/bid. 

"Hvilke tegn giver insektstik 
og -bid?" 

Stikket/biddet kan være rødt, 
hævet, kløende og eventuelt 
give et smertende udslæt. 

Disse tegn er de mest almin
delige. Man skal være 

opmærksom på, at stik som
metider kan give allergi. 

Vær også opmærksom på, 
hvis der kommer udslæt og 
hævelse, som tiltager i stedet 
for at aftage. Kontakt da 

lægen. . 
Søg lægehjælp straks, hvis 

stik eller bid yderligere giver 
følgende tegn: 
• Tiltagende udslæt og hævel

se 
• Hovedpine 
• Svimmelhed 
• Kvalme 
• Brystsmerter 

• på en insektgiftfjerner eller 
brug en negl, et kreditkort, et 

knivsblad eller en pincet. Tryk 
ikke brodden ud, da det blot 
presser giften yderligere igen
nem huden. 

sug giften udl 
Hvis man ejer en insektgift
fjerner, så brug den, og sug 
giften ud af stikket. En ins
ektgiftfjerner kan købes på 
apoteket eller hos Matas. 
Den ligner nærmest en sprøj
te, men bruges altså 

omvendt. 

Læs mere på @ www.netdok
tor.dktSunderaad/fakta/hveps 
estik.htm !Vibeke Manniche. 
børn.e- og ungelæge, ph.d. ), 

www.poisonextractor.com' 
eller www.sundhed.dk. 

lnsektgiftfjerneren place-
fj\_ 1 res over biddet, og man 

-~ trækker dens stempel opad 

• Sammensnøring af luftrøret 
eller brystkassen 

• Åndedrætsbesvær 

Ovenstående kan være tegn 

på, at der er allergi, o~~disse 
tegn er livstruende. Søg der-
for læge straks. ,\ 

"Hvad kan man selv gøre 
ved insektstik og -bid?" 

Brodden fjernes 

Begynd med at fjerne brod
den. Skrab den af med det 
specielt designede håndtag 

for at få giften suget ud af 
stikket. Hvis man ikke ejer en 

insektgiftfjerner, så bør man 

købe en på apoteket. Den 

bør være i nærheden, når 

man får brug for den. 

Hvis man er allergisk 
Hvis man er insektstik-allergi

ker, bør man tale med lægen . 

før ferieopholdet og måske 

medbringe et middel af typen 

Antihistamin i tabletform eller 

som injektion - men kun til 

brug efter lægens udtrykkeli-

ge ordination og vejledning. 

Man skal også vide, at uds
læt, kløe og almindelig utilpa

shed kan støde til, så læge

hjælp kan blive nødvendig. 

20 · VAGA BOND GUIDE • TÆNK OG REJS 


