
Dlaczego przed podróżą 
warto udać się do poradni 
medycyny podróży?
 – Coraz częściej podróżujemy do 
egzotycznych krajów np. do Tajlan-
dii, Wietnamu, Indii czy Brazylii. W 
takich krajach ryzyko zachorowa-
nia na różne choroby, często bardzo 
groźne, jest nawet 10-krotnie więk-
sze, niż w krajach rozwiniętych. 
Tymczasem większość turystów 
nie zdaje sobie sprawy z występują-
cych tam zagrożeń. Nie przypuszcza-
my, że na tajskich ulicach większość 
psów ma wściekliznę, a nawet w 
dobrej restauracji można zarazić się 
rzadko spotykanym u nas wirusem 
zapalenia wątroby typu E, który jest 
szczególnie groźny dla kobiet w cią-
ży.

W czym więc pomoże 
podróżnikowi specjalista 
medycyny podróży, przed 
udaniem się na urlop czy w 
służbową podróż?
 – Podam przykład. Kilku podróżni-
ków udaje się do tego samego eg-
zotycznego kraju. Ale jeden jedzie 
na tydzień do stolicy tego kraju, 
inny w ciągu dwóch tygodni zwie-
dzi różne miejsca, nie tylko miasta, 

jeszcze inny planuje spędzić miesiąc 
w buszu. Każdy z tych podróżników 
potrzebuje innej ochrony, innych 
szczepień, innych zaleceń. Spe-
cjalista medycyny podróży ma tak 
pomóc podróżnikowi, by zminima-
lizować ryzyko zachorowania pod-
czas wyjazdu, i by podróżnik miał jak 
największe szanse wrócić do domu 
w dobrym zdrowiu. Przecież nikt nie 
wyjeżdża po to by zachorować, ale 
bez odpowiedniej wiedzy i zaleceń, 
łatwo można wpaść w zdrowotne 
tarapaty na zagranicznym wyjeź-
dzie.

Wiele informacji można 
dziś znaleźć w Internecie
 – Rzeczywiście podróżnicy szu-
kają informacji w internecie. Nie 
zawsze potrafi ą je jednak dobrze 
interpretować. Na przykład czyta-
ją, że jakieś szczepienia przed wy-
jazdem są zalecane. Taki podróżnik 
często więc z założenia, że skoro 
szczepienie jest tylko zalecane, a 
nie obowiązkowe, to nie trzeba go 
wykonywać. A to błąd, bo jeśli jest 
zalecane, to znaczy, że trzeba je zro-
bić, jeśli chce się do domu wrócić 
zdrowym. Nie zdajemy sobie rów-
nież sprawy z faktu, że nie wszystkie 

Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wyjedzie na wczasy, niekiedy w egzotyczne miejsca, nie zawsze zdając sobie sprawę z 
ryzyka zachorowania na choroby, które w miejscu zamieszkania nam nie grożą. Dr n. med Kordian Waroński, specjalista 
medycyny podróży z przychodni medycznej Ovikor tłumaczy, dlaczego przed podróżą warto odwiedzić specjalistę medy-
cyny podróży.

Pojechać na wakacje i wrócić zdrowym

informacje podawane w Internecie 
są poprawne. Często są to informa-
cje nieaktualne, bądź nie zweryfi -
kowane. Z internetu nie dowiemy 
się też raczej, że w pewnych kra-
jach trzeba posiadać odpowiednie 
zaświadczenie, by móc stosować 
niektóre leki, albo że niektóre leki są 
wręcz zabronione.
 Lekarz medycyny podróży ma 
nie tylko odpowiednią wiedzę, ale 
też doświadczenie zdobyte na miej-
scu, czyli w krajach egzotycznych. 
W Ovikorze pracują wysokiej klasy 
specjaliści zajmujący się medycy-

ną podróży, którzy wciąż się uczą i 
wciąż zdobywają nowe doświad-
czenia, uczestnicząc w krajowych 
i zagranicznych szkoleniach, głów-
nie w Azji, Afryce i Europie. Są to 
również szkolenia w miejscowych 
szpitalach. 

Które grupy podróżników 
są szczególnie narażone 
w czasie wyjazdu na 
zachorowanie?
 – Przede wszystkim dzieci, dla 
których np. malaria jest szczególnie 
niebezpieczna. Nawet zwykła bie-

gunka może dla nich zakończyć się 
pobytem w szpitalu i powikłaniami. 
Osoby w starszym wieku również są 
narażone, ze względu na słabiej funk-
cjonujący układ odpornościowy. Nie 
każdy może odwiedzić Pekin, bo jeśli 
ktoś choruje na astmę oskrzelową, to 
nie warto by tam jechał, ze względu 
na bardzo złej jakości powietrze w 
stolicy Chin. Bezwględnie poradnię 
medycyny podróży przed wyjazdem 
powinny odwiedzić kobiety ciężar-
ne. W ich przypadku konieczne jest 
wykonanie analizy, dotyczącej czasu 
trwania podróży, miejsca podróży, 
występujących na miejscu zagrożeń, 
możliwej opieki szpitalnej. Czasem 
wyobrażamy sobie, że szpitale wy-
glądają i funkcjonują tam podobnie 
do naszych. Nie do końca tak jest.
 Grupą narażoną na ryzyko w czasie 
podróży są osoby odwiedzające swo-
je rodzinny strony za granicą. Często 
nie zdają sobie sprawy, że po latach 
pobytu poza miejscem urodzenia, ich 
naturalna odporność na występujące 
tam zagrożenia spadła niemal do zera. 
Albo że wystąpiły nowe zagrożenia. 
Dlatego powinny przygotować się do 
podróży, tak jak osoby nigdy tam nie 
mieszkające. Weźmy przykład Polski. 
Ktoś wyjechał dawno temu stąd za 

granicę. Wraca do rodziny i nie ma 
świadomości występującego w 
Polsce coraz częściej kleszczowego 
zapalenia opon mózgowych.

Czy do wizyty w poradni 
medycyny podróży 
należy się w jakiś sposób 
przygotować?
 – Lekarz zapyta o stan zdrowia, 
aktualne i przebyte choroby, uczule-
nia, stosowane leki. Warto zabrać ze 
sobą plan podróż, gdyż może on być 
bardzo ważnym czynnikiem decydu-
jącym o zalecenia profi laktycznych, 
w tym szczepieniach. Nasza poradnia 
zwraca na to wszystko dużą uwagę. 
Wykonujemy szczepienia, w razie 
potrzeby przygotowujemy zaświad-
czenia i dokumentację w w różnych 
językach, dzięki którym bez obaw 
będziemy mogli wozić ze sobą lekar-
stwa. Posiadamy też w sprzedaży 
środki przeciw insektom.

Dr n. med. Kordian Waroński podczas praktyki w jednym z afrykańskich 
krajów
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