
Orvosi tanácsok utazóknak

Írta: Dr. Kozma Richárd

Megfontolandó orvosi tanácsok utazóknak
  

  

Utazni jó, utazni élvezet! Ezt az alapigazságot feltehetőleg mindenki ismeri. Ezen gondolatok
alapján sokan vágnak neki idegen tájak felfedezésének, új emberek, országok és kultúrák
megismerésének. Az esetek döntő többségében életre szóló élményekkel gazdagodva térünk
haza, nagyobb probléma nélkül. Minden utazás alatt történhetnek azonban kisebb betegségek,
rosszullétek, melyek nem szeretnénk, hogy befolyásolják emlékeinket. Ezeket a
kellemetlenségeket minimalizálhatjuk, ha betartunk néhány alapvető orvosi tanácsot utazásaink
során.

  

 

  

Fontos ez főleg azoknak, akik fejlődő országokba, mediterrán vagy egzotikus vidékre utaznak,
ahol mások a higiéniás viszonyok is. Az európai egészségügyi normáktól eltérő módon kezelt
ételek, italok és a bennük található, magyar emberek számára „idegen” kórokozók (vírusok,
baktériumok, stb.) jelentik a legnagyobb veszélyt szervezetünkre. Ezeket elfogyasztva
szervezetünk gyakran hányással, hasmenéssel, lázzal, kiütéssel és egyéb kellemetlen
tünetekkel reagál. Nem gondolom, hogy más országok gasztronómiai élvezeteit ki kellene
hagynunk, hiszen ezek is hozzá tartoznak a nyaralás során szerzett élményeinkhez, de nem árt
szem előtt tartanunk néhány alapvető szabályt:

  

 

  

Legalapvetőbb szabály, hogy minden étkezés előtt, illemhely használat előtt és után mossunk
kezet! (Ha van rá lehetőségünk, vigyünk magunkkal fertőtlenítő hatású kéztörlő kendőt is)
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Élelmiszerek, ételek:

  

-         Lehetőleg csak olyan helyeken étkezzünk, amelyeket más külföldiek (vagy
idegenvezetők) is biztonságosnak tartanak! Kerüljük az olyan helyeket, ahol a személyzet nem
fordít kellő figyelmet a szálló vagy mászó rovarok elriasztására!

  

-         A vastag héjú gyümölcsök fogyasztását ajánljuk, olyanokat, amelyeket mi magunk
hámozunk meg.

  

-         Lehetőleg utcai árustól nem vásároljuk nyers gyümölcsöt, zöldséget vagy húsárut!

  

-         Ne együnk nyest vagy félig átsült, megfőtt ételeket!

  

-         Pasztörizálatlan tejet vagy tejterméket ne igyunk/együnk forralatlanul!

  

-         A jégkocka vagy fagyasztott édességek különös elővigyázatosságot igényelnek!

  

Italok:

  

-         Csak gyárilag lezárt, saját kezűleg felbontott palackozott vizet vagy üdítőt fogyasszunk
(ne fogadjunk el az előre felbontott üveget, lehet, hogy újra töltöttek)!
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-         Ha tehetjük, forralt vízzel készült italokat fogyasszunk (tea, kávé)!

  

-         Dobozos vagy palackozott üdítőt, vizet felbontás előtt mossunk le és csomagolt
szívószállal fogyasszunk!

  

-         A sör és a bor általában biztonságos, ha a kitöltés és a csomagolás során nem találkozik
kórokozókkal.

  

-         Ha olyan helyre megyünk, ahol nem valószínű, hogy kapható megfelelő fogyasztható
folyadék, vegyünk előre és vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű szomjoltót! A megfelelő
mennyiségű folyadék utánpótlás elengedhetetlen!

  

-         Klórozott víz nem pusztít el minden kórokozót, a klórozás nem tesz alkalmassá minden
folyadékot ihatóvá.

  

-         Gyakran még fogmosáshoz is ásványvizet használjuk a fent említett csomagolásból!

  

Öltözködés, ruházat:

  

-         Rétegesen, az adott klimatikus viszonyoknak megfelelő ruházatot vigyünk magunkkal!
Egy plusz melegebb ruhadarab még a mediterrán országokban is szükséges lehet!

  

-         Napnak kitett testrészeket védjük minden esetben legalább egy réteg ruhával, de alatta is
használjunk megfelelő naptejet!

  

-         Sok napsütéssel rendelkező területeken a fejet és nyakat (!) védő fejfedő és megfelelő
(bevizsgált!) UV szűrős napszemüveg legyen nálunk!
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-         Túrákhoz, különösen erdőben, mezőkön, hegyvidékeken és sivatagban zárt cipőt, lábbelit
viseljünk!  

  

-         Elsősorban északi országokba vagy hegyvidékre utazva, mindig legyen nálunk esőkabát
és/vagy esernyő!

  

-         Esti szabadtéri programokhoz használjunk hosszú nadrágot és könnyű felsőt, karokat is
befedő ruhadarabokat!

  

-         Tengerparton, természetes vizek partján és medencék mellett a teljes testet beterítő
második törölközőt vagy fürdőköpenyt célszerű magunknál tartani.

  

-         Tengeri (főleg sziklás) fürdőzéskor vízben is hordható lábbeli fontos lehet (pl. tengeri
sünök ellen).

  

Biztosítás:

  

-         indulás előtt mindenképpen kössünk baleset és betegség biztosítás az utazás teljes
időtartamára.

  

-         Megkötésekor mindenképpen ajánlatos a biztosítási szerződés elolvasása, tisztázása,
hogy milyen betegségekre, sérülésekre, esetleges műtétekre terjed ki az. Más biztosítás
szükséges pl. tengerparti nyaralásnál, más síeléskor vagy extrém sportok gyakorlásakor.

  

-         Távoli, egzotikus utazásoknál különösen fontos lehet a kórházi kezelések irányában a
tisztánlátás.
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Címek, telefonszámok, listák és  igazolások:

  

-         úti célunk és az útvonalunkba eső nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei iránt
nézzünk utána még utazás előtt, mert bajban ők tudnak legkönnyebben segítségünkre lenni.

  

-         Gyakran jól jöhet, ha úti okmányainkban családorvosunk, kezelőorvosunk és baleset
esetén elérhető itthon maradt családtagjaink, ismerősünk elérhetőségeit beletesszük.

  

-         Krónikus betegségeinkről, szedett gyógyszereinkről (gyógyszernév, hatóanyag, szedett
napi mennyiség) és esetleges allergiáinkról (gyógyszer, egyéb) listát készítünk.

  

-         Ha megtörtént a baj és esetleg külföldön orvosi beavatkozásra vagy műtétre kerülne sor,
előző betegségeinkről orvosi leleteink, zárójelentések fénymásolatait is vigyünk magunkkal.
Nagy segítséget jelenthet a vizsgáló és beavatkozó orvosok számára.

  

-         Állandó gyógyszereinkről, melyeket napi szinten be kell szednünk - így magunknál kell
tartanunk - nem árt egy magyar és idegen nyelvű igazolást beszereznünk családorvosunktól
vagy kezelőorvosunktól. Ez főleg fontos pl. inzulinoknál, nyugtató és idegrendszerre ható
gyógyszereknél, hiszen egyes országokban ezek a medicinák esetleg beviteli tilalom alá esnek,
vagy igazolás nélkül kellemetlenséget okozhatnak (kábítószernek gondolják, stb). 

  

 

  

 

  

Szerző: dr. Kozma Richárd szakfőorvos, egyetemi oktató családorvos
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