
 Streszczenie  medycyna podróży jest dziedziną medycyny zajmującą się szeroko pojętymi aspektami zdrowia 
podczas podróży, począwszy od wszelkich form profilaktyki, przez pełny zakres postępowania terapeutycznego. Ze 
względu na coraz większą liczbę turystów, w tym podróżujących do krajów tropikalnych, problematyka medycyny 
podróży stanowi cenne źródło wzorców postępowania profilaktycznego. W pracy omówiono podstawowe standardy 
informacyjno-konsultacyjne dla podróżujących w celu utrzymania ich bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Słowa kluczowe: medycyna podróży, profilaktyka.

 Summary  Travel medicine or emporiatrics is a branch of medicine that deals with various aspects of health during 
travel, such as forms of prevention and treatment. For the growing number of tourists, including these traveling to 
tropical destinations, travel medicine constitute a valuable source of patterns of preventive behaviour. This study cov-
ers basic informative and advisory standards for maintaining travelers’ epidemiological safety.
Key words: travel medicine, prevention.
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Z problematyki medycyny podróży

medycyna podróży jest dziedziną medycyny 
o charakterze interdyscyplinarnym, zajmującą się 
szeroko pojętymi aspektami zdrowotnymi w trak-
cie podróży, a jej tematyka obejmuje nie tylko 
zagrożenia zdrowia spowodowane patogenami 
zakaźnymi, ale także ocenę wpływu podróży na 
zdrowie, wynikającego ze zmian środowiskowych, 
uwarunkowań klimatycznych, diety, obyczajów. 
Ważną gałęzią medycyny podróży są zagadnienia 
profilaktyki zdrowotnej w odniesieniu do osób po-
dróżujących do krajów tropikalnych [4].

Obecnie w Polsce powstaje sieć Certyfikowa-
nych Centrów medycyny Podróży (CCmP) dzięki 
porozumieniu pomiędzy międzywydziałowym In-
stytutem medycyny morskiej i Tropikalnej Gdań-
skiego uniwersytetu medycznego, Krajową Izbą 
Turystyki oraz przy wsparciu Departamentu Pol-
skiego Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to 
pierwszy w Polsce nowatorski projekt z zakresu 
medycyny podróży mający na celu ustanowienie 
i wdrożenie standardów postępowania w czasie 
podróży oraz zapewnienie odpowiedniego bezpie-
czeństwa podróżujących.

W założeniu Certyfikowane Centra medycyny 
Podróży mają dostarczyć rzetelnych informacji oraz 
udzielać odpowiedzi w zakresie profilaktyki podró-
ży, a także zapewnić – w razie potrzeby – właściwy 

serwis medyczny. Centra te mają wprowadzone 
standardy zaleceń profilaktycznych przedwyjaz-
dowych, takich jak m.in.: zalecanie określonych 
szczepień ochronnych dostosowanych do stref 
i stopnia zagrożeń, profilaktykę przeciwmalaryczną 
opartą na bieżących informacjach dotyczących 
okresów i rejonów zagrożenia, profilaktykę prze-
ciwbiegunkową, propozycje zestawów apteczek 
podróżnych uwzględniających charakter wyjazdu. 
Bardzo istotne jest także opracowanie zaleceń 
zdrowotnych dla podróżujących chorujących na 
choroby przewlekle: cukrzycę, nadciśnienie tętni-
cze, choroby nerek, astmę oskrzelową, czy stwo-
rzenie rekomendowanego systemu badań diagno-
stycznych po powrocie z podróży do Polski [13].

Przed każdym wyjazdem najważniejszym aspek-
tem dla podróżujących jest uświadomienie sobie 
dwóch bardzo istotnych kwestii. Pierwszą z nich 
jest pozyskanie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń 
dla naszego zdrowia związanych z regionem geo-
graficznym, do którego się udajemy, a także, jak 
należy postępować, aby zminimalizować ryzyko 
zachorowania. Druga dotyczy uświadomienia so-
bie, jaki jest stan naszego zdrowia i czy pozwala on 
nam na udanie się w daną podróż. 

Następnym istotnym elementem prawidłowego 
schematu postępowania przed podróżą jest kon-
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sultacja lekarska, najlepiej z lekarzem specjalistą 
medycyny podróży. Bardzo ważną kwestią jest od-
powiednio wczesne zaplanowanie takiej wizyty, co 
najmniej 6–8 tygodni przed wyjazdem. Okres ten 
umożliwi nam wykonanie wszystkich niezbędnych 
badań i zaplanowanie schematu szczepień. W sy-
tuacji gdy dysponujemy krótszym okresem przed 
podróżą, również powinniśmy zasięgnąć porady 
lekarskiej w celu możliwości ewentualnego zasto-
sowania przyspieszonego schematu szczepień.

Podczas wizyty u lekarza medycyny podróży 
lub lekarza rodzinnego powinniśmy poinformo-
wać go o rodzaju wyjazdu (wyjazd indywidualny/
zorganizowany), warunkach podróży i pobytu, tra-
sie podróży, środkach transportu, czasie trwania 
podróży i okresie – porze roku, w której chcemy 
jechać, stopniu trudności wycieczki (piesze wy-
cieczki w góry, nurkowanie). Konieczne jest tak-
że poinformowanie o wszystkich okolicznościach 
związanych z naszym zdrowiem, a szczególnie 
o przebytych lub aktualnych chorobach, zaży-
wanych lekach, dotychczasowych szczepieniach 
i kuracjach profilaktycznych (szczególnie przeciw 
malarii) czy uczuleniach. 

Następnym etapem jest ocena aktualnego stanu 
naszego zdrowia. może ona obejmować jedynie 
szczegółowy wywiad lekarski i badanie fizykalne, 
ale może także wymagać wykonania dodatkowych 
badań (np. badania radiologiczne czy badania labo-
ratoryjne). Bardzo ważne jest poinformowanie leka-
rza o chorobach przewlekłych. Na podstawie ww. 
informacji lekarz będzie mógł stwierdzić, czy podróż 
jest możliwa i poinstruuje, jak powinniśmy postąpić 
w przypadku zaostrzenia choroby. Praktycznym ele-
mentem w takim wypadku jest posiadanie dokumen-
tu lekarskiego z opisem schorzenia i wskazań co do 
kierunku postępowania medycznego. W przypadku 
konieczności kontaktu ze służbą zdrowia w regionie 
naszego wyjazdu w decydującym stopniu ułatwi to 
udzielenie nam pomocy. Oczywiście dokument ten 
powinniśmy przetłumaczyć na odpowiedni język, 
używany w kraju (krajach) naszej podróży [5].

Podczas wizyty u ww. lekarza powinniśmy 
także uzyskać informację, jak powinna wyglądać 
nasza apteczka. Kompletując apteczkę, należy 
uwzględnić trasę podróży, czas pobytu i dodat-
kowe okoliczności (np. przebywanie w terenie 
wysokogórskim). Do każdej apteczki powinien być 
dołączony spis zabranych leków czy preparatów, 
a także dokładne informacje dotyczące ich stoso-
wania (szczególnie przeciwwskazania i działania 
uboczne; warto zabrać oryginalne ulotki). Oczy-
wiście trudno podać skład „uniwersalnej apteczki 
podróżnej”, ale można ogólnie określić, jakie leki 
i środki medyczne powinny się w niej znaleźć. Nie 
powinno więc zabraknąć [1]:
– leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, prze-

ciwgorączkowych, przeciwbiegunkowych i prze-
ciwalergicznych,

– antybiotyków, probiotyków,
– preparatów uzupełniających zaburzenia elek-

trolitowe,
– leków przeciw chorobie lokomocyjnej,
– kropli do oczu,
– maści w przypadku chorób skóry (szczególnie 

grzybica),
– środków odkażających i opatrunkowych.

Dodatkowo, w razie potrzeby, w apteczce mo-
gą się znaleźć:
– leki stosowane w profilaktyce przeciw malarii,
– środki odkażające wodę (lub filtry),
– repelenty na owady,
– kremy z filtrem uV, szminka nawilżająca usta 

(„błyszczyk”) – także z filtrem uV.
Do rozważenia, szczególnie gdy wybieramy się 

w interior, są także:
– rękawiczki jednorazowego użytku,
– strzykawki i igły jednorazowego użytku,
– drobne narzędzia, typu małe nożyczki czy mała 

pęseta.
Ostatnim i najważniejszym etapem przed po-

dróżą jest wykonanie szczepień ochronnych zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Szczepienia 
ochronne to jeden z podstawowych sposobów 
zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Sta-
nowią one bezpieczną, a zarazem skuteczną formę 
profilaktyki, wykorzystującą naturalne zdolności 
obronne organizmu.

Szczepienia można podzielić na dwie grupy: 
szczepienia obowiązkowe i szczepienia zalecane. 
Szczepienia obowiązkowe są to szczepienia, które 
mają za zadanie chronić przed rozprzestrzenianiem 
się chorób zakaźnych czy też przed pojawieniem 
się epidemii, szczególnie w regionach, które są naj-
bardziej narażone na występowanie danej jednostki 
chorobowej. Obecnie jedynym szczepieniem wyma-
ganym przez międzynarodowe Przepisy Zdrowotne 
Światowej Organizacji Zdrowia (International Health 
Regulations) jest szczepienie przeciw żółtej gorączce 
(żółtej febrze) – chorobie wirusowej o potencjalnie 
śmiertelnym przebiegu, przenoszonej przez koma-
ry w części krajów Afryki i Ameryki Południowej. 
Szczepienie przeciw żółtej febrze powinno być po-
twierdzone w międzynarodowej książeczce szcze-
pień – tzw. żółtej książeczce (International Certificate 
of Vaccination or Prophylaxis) – która jest wydawana 
w miejscu, gdzie dokonaliśmy szczepienia. Należy 
także pamiętać, że ww. szczepienia dokonywane są 
w Polsce tylko w wybranych placówkach medycz-
nych – dlatego też ważne jest upewnienie się czy 
w naszym miejscu zamieszkania możemy wykonać 
takie szczepienie. Wpis dotyczący żółtej gorączki 
uzyskuje ważność 10 dni po podaniu szczepionki. 
Szczepionka jest ważna przez 10 lat [7, 8]. Istnieją 
przeciwwskazania oraz sytuacje wymagające szcze-
gólnej ostrożności przy kwalifikacji do szczepienia 
przeciw żółtej gorączce [9]. Do bezwzględnych 
przeciwwskazań należą:
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– nadwrażliwość na składniki szczepionki (w tym 
białko jaja kurzego),

– zakażenie hIV (objawowe lub CD4+ < 200/µl), 
– choroby grasicy obecne lub przebyte, 
– pierwotne niedobory odporności, 
– nowotwory złośliwe, 
– stan po przeszczepieniu narządu, 
– leczenie immunosupresyjne lub immunomodu-

lujące (wiek < 6 miesięcy).
Do sytuacji wymagających szczególnej ostroż-

ności zalicza się:
– wiek 6–8 miesięcy, 
– wiek ≥ 60 lat, 
– zakażenie hIV (bezobjawowe lub CD4+ 200–

500/µl), 
– ciąża,
– karmienie piersią.

Drugi rodzaj szczepień to szczepienia zalecane, 
które chronią przed najczęściej występującymi 
infekcjami na danym obszarze. Większość z tych 
szczepień wykonywana jest w ramach kalendarza 
szczepień dzieci. Wśród nich najczęściej zalecane 
to szczepienia przeciwko: WZW typu A i B, tęż-
cowi i błonicy, durowi brzusznemu, poliomyelitis 
(zakażenie wirusem polio), meningokokowemu 
zapaleniu opon mózgowych.

Należy także pamiętać o konieczności podania 
dawki przypominającej szczepienia, ponieważ nie 
wszystkie szczepionki zapewniają odporność do końca 
życia. Dotyczy to przede wszystkim szczepień przeciw 
tężcowi, błonicy i poliomyelitis. Dawka przypominają-
ca powinna być podawana co 10 lat [5, 10].

W przypadku wyjazdu dzieci może okazać się, 
że nie ukończyły one jeszcze szczepień zawartych 
w kalendarzu szczepień ochronnych. Wtedy ko-
nieczna jest modyfikacja schematu szczepień, która 
zapewni odpowiednie uodpornienie dziecka [11].

Bardzo ważnym aspektem w trakcie podróży, 
szczególnie do krajów tropikalnych, jest przestrze-
ganie zasad higieny. Dzięki temu możemy wystrzec 
się biegunki podróżnych, jednostki chorobowej 
charakteryzującej się zespołem objawów żołąd-
kowo-jelitowych, wywoływanej głównie przez 
bakterie Escherichia coli. Do zakażenia dochodzi 
najczęściej w wyniku spożycia zanieczyszczonych 
mikrobiologicznie pokarmów i wody, przez brudne 
ręce [2]. Główne objawy biegunki podróżnych to: 
liczne wodniste stolce, nudności, wymioty, bóle 

i wzdęcia brzucha, gorączka. Do niepokojących 
objawów należy zaliczyć: bardzo liczne stolce 
(> 10/dobę), wodniste wypróżnienia zwłaszcza 
w rejonach zagrożonych cholerą, krew i/lub śluz 
w stolcu z wysoką gorączką, zwłaszcza w rejo-
nach zagrożonych malarią, uporczywe wymioty 
lub ciężkie odwodnienie wymagające nawadniania 
dożylnego. Pojawienie się któregoś z ww. objawów 
jest wskazaniem do pilnej konsultacji z lekarzem. 
Objawy biegunki podróżnych najczęściej pojawiają 
się w ciągu 2 pierwszych tygodni podróży lub po 
powrocie do domu. Przebieg choroby jest zazwy-
czaj łagodny i wymaga odpowiedniego nawodnie-
nia organizmu nieskażoną wodą, przyjmowania 
elektrolitów, pałeczek kwasu mlekowego, ogólnie 
dostępnych leków przeciwwymiotnych i przeciw-
biegunkowych. 

Bardzo skuteczna jest antybiotykoterapia em-
piryczna, skracająca czas występowania objawów 
dwu- lub trzykrotnie. Jeszcze szybszą poprawę ob-
serwowano przy łącznym stosowaniu leków prze-
ciwbakteryjnych i loperamidu. Do antybiotyków 
o udowodnionej skuteczności w biegunce podróż-
nych należą: azytromycyna, fluorochinolony oraz 
rifaksymina [3, 12].

Oprócz przestrzegania zasad higieny należy 
zwrócić również uwagę na następujące aspek-
ty [12]: spożywać świeżo przygotowane posiłki, 
korzystać z napojów przyrządzonych ze świeżo 
przegotowanej wody (herbata, kawa itp.), spoży-
wać wyłącznie umyte owoce (wysuszone i obra-
ne ze skórki czystym nożem), często i dokładnie 
myć ręce z użyciem mydła (co najmniej przed 
każdym posiłkiem lub przyrządzaniem żywności), 
pić wyłącznie butelkowaną wodę mineralną lub 
napoje w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, 
pić płyny przegotowane lub poddane jednemu ze 
sposobów mikrobiologicznego uzdatniania wody; 
jeśli butelkowane napoje nie są dostępne, myć 
zęby w wodzie przegotowanej lub uzdatnionej 
mikrobiologicznie.

Po przejściu przez wszystkie ww. szczeble po-
stępowania profilaktycznego przed podróżą i przy 
zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeń-
stwa podczas naszej wyprawy możemy spokojnie 
skupić się na zwiedzaniu, podziwianiu przepięk-
nych krajobrazów i delektowaniu najbardziej nie-
samowitymi zakątkami naszego globu.
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