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  Hirudoterapia, czyli terapia pijawkami lekarskimi jest procedurą medyczną zawartą 

w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 pod numerem 99.991 jako 

inne zabiegi nieoperacyjne, w związku z czym wymaga profesjonalnego podejścia  

od strony naukowej. 

 Osoby, które zajmują się hirudoterapią muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i uzyskać tytuł hirudoterapeuty. Rejestr osób zajmujących  

się terapią pijawkami prowadzi Polskie Towarzystwo Hirudologiczne. 

Hirudoterapeuta nieposiadający medycznego wykształcenia powinien udzielać 

świadczeń we współpracy z lekarzem medycyny. 

W roku 2004 pijawki lekarskie (Hirudo medicinalis) zostały dopuszczone do obrotu  

w medycynie i uznane za środek leczniczy. Pijawki lekarskie objęte są w przyrodzie ścisłą 

ochroną gatunkową, dlatego na ich hodowlę, sprzedaż, zakup potrzebne są zezwolenia 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

Obecnie na rynku polskim oferowane są pijawki różnego pochodzenia, często przez osoby 

 i firmy szukające szybkiego zysku. Znaczna ilość oferowanych pijawek może pochodzić 

 z importu z hodowli w otwartych zbiornikach wodnych, gdzie pijawki karmione są w sposób 

nie kontrolowany. Przypadkowi żywiciele pijawek mogą być nosicielami groźnych chorób 

bakteryjnych, wirusowych oraz pasożytniczych. 
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Mogą być także przyczyną wielu zatruć metalami ciężkimi. Woda w otwartych zbiornikach, 

w których przetrzymywane są pijawki, narażona jest na zanieczyszczenia mikrobiologiczne, 

co może być przyczyną skażenia ciała pijawek, które mogą zakażać swojego żywiciela 

(pacjenta).  

W ten sposób może dochodzić do takich zakażeń jak: zapalenie tkanki łącznej, 

zakażenia oczu, artretyzm, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie otrzewnej, opon 

mózgowych, posocznica i wiele innych. 

 

W związku z powyższym, do hirudoterapii nadają się wyłącznie pijawki hodowlane 

w warunkach izolowanych, bez kontaktu z otoczeniem zewnętrznym oraz żywione w sposób 

kontrolowany.  

 

W gabinetach świadczących usługi z zakresu hirudoterapii pijawki mogą  

być przechowywane w wodzie mineralnej niskozmineralizowanej. Na kilka godzin  

przed zabiegiem pijawki należy przepłukać, aby zmniejszyć ilość bakterii Aeromonas,  

które przedostają się z przewodu pokarmowego pijawek do wody i na powierzchnię ciała 

pijawek.  

 

 Należy mieć świadomość, iż zawsze przy stosowaniu żywych pijawek 

występuje zagrożenie infekcją. Można je jednak zminimalizować 

przeprowadzając przed zabiegiem 10 minutową dezynfekcję pijawek  

z wykorzystaniem spirytusu, bądź właściwego preparatu służącego do ich 

sterylizacji.  
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Po użyciu pijawki wrzucane są do odpowiedniego pojemnika i zalewane spirytusem,  

a następnie przekazywane do utylizacji. Pijawki lekarskie należy traktować jako  

odpad medyczny, w związku z czym usługodawca powinien posiadać zgodę na wytwarzanie 

odpadów medycznych niebezpiecznych, a także posiadać umowę ze specjalistyczną firmą  

na odbiór, transport i przekazywanie do utylizacji odpadów medycznych.  

 

 Te same pijawki nie mogą być używane do innych zabiegów, wolno je 

stosować tylko jednorazowo.  

 

Gabinety świadczące usługi z zakresu hirudoterapii powinny posiadać opracowane,  

wdrożone i stosowane procedury sanitarno-higieniczne zapewniające ochronę  

przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Powyższe procedury powinny regulować 

sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi  

do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady dekontaminacji stosowanych wyrobów 

medycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon 

śluzowych. 

 

 

 

Oddział Higieny Komunalnej WSSE w Poznaniu. 

       

 


