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Jak przygotować się do wakacji, 

zwłaszcza tych w bardziej egzotycznych 

rejonach świata, by poza pięknymi 

wspomnieniami i pamiątkami nie 

przywieźć do domu choroby tropikalnej

lub wysokiego rachunku za leczenie?

Przedstawiamy…  

Traktuj ten poradnik jak swój 

notatnik - jest tutaj sporo 

miejsca na zapiski. Zrób tak, 

żeby był Twój: zaznaczaj, 

komentuj, notuj. 

Ten poradnik ma Ci 

pomóc w jak najlepszym 

przygotowaniu się do 

podróży.

garść porad 

ekspertów 

Polskiej Misji 

Medycznej.

autorzy poradnika

EKSPERCI POLSKIEJ MISJI MEDYCZNEJ:

Joanna Fąferek

Jerzy Jaskuła

Ewa Piekarska

Tomasz Sanak



Skorzystaj z:

• przewodników

• czasopism

• blogów podróżniczych

• opinii znajomych

• oficjalnych raportów 

np. Światowej Organizacji  

Zdrowia (WHO),  

Amerykańskiej Agencji  

Epidemiologicznej (CDC).
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Zdobądź  

informacje  

o odwiedzanym 

kraju

Sprawdź poziom 

bezpieczeństwa 

w danym rejonie 

i aktualne zalecenia  

dla podróżnych!
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Umów się na 

wizyty

_

u lekarzy 

specjalistów,

których regularnie 

odwiedzasz i skonsultuj 

z nimi plan wyjazdu. 

Nie zapomnij o kontroli 

stomatologicznej.

_

w Poradni  

Medycyny  

Podróży

około 3-6 miesięcy  

(min. 8 tygodni) przed  

terminem wyjazdu.

stomatolog

lekarz med. podróży

specjlista data wizyty godzina
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Zanotuj dane 

teleadresowe

— 

właściwej placówki 

konsularnej

w razie jakichkolwiek 

wątpliwości skontaktuj się 

z jej przedstawicielem

— 

lokalnych służb 

ratunkowych
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Przemyśl 

zakupy 

i pakowanie 

bagażu

3 T4 — 
Travel 
Trauma 
Tropics 
Tactics

Zapisz się na 

nasz kurs T4!

Odśwież wiedzę z zakresu 

pierwszej pomocy 

i wybranych aspektów 

bezpieczeństwa w tropiku.

więcej informacji tutaj:

www.pmm.org.pl
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Szczepienia
_

żółta febra

Szczepienie przeciw żółtej febrze, 

uwzględnione w  międzynarodowej 

Książeczce Szczepień, jest 

obowiązkowe przy wjeździe do wielu 

państw Afryki, Ameryki Południowej 

i Środkowej. Należy je wykonać 

co najmniej 10 dni przed podróżą.

_

określone odstępy czasu

Niektóre szczepienia powinno się 

przyjąć w kilku dawkach w określonych 

odstępach czasu, by zapewnić sobie 

optymalną ochronę.

_

profilaktyka

Szczepienia nie chronią nas całkowicie 

przed zachorowaniem. Nasze bezpie-

czeństwo zależy od przestrzegania 

zasad higieny i stosowania odpowied-

niej profilaktyki. Nie istnieje szczepion-

ka przeciw malarii. 

Przed podróżą skonsultuj się 

z lekarzem, by wybrać 

najskuteczniejszą metodę zapobie-

gania tej chorobie, uwzględniając 

długość wyjazdu, rodzaj terenu i jego 

wysokość n.p.m.

_

4 szczepionki

Nie powinno się przyjmować więcej 

niż 4 szczepionek tego samego dnia. 

Nie zawsze też trzeba zdecydować 

się na wszystkie szczepienia 

zalecane w danym kraju. Dobry lekarz 

dobierze te najwłaściwsze pod kątem 

charakteru i celu naszej podróży.

Nie  

istnieje 

szczepionka 

przeciwko 

malarii!
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Przechowuj je 

w bezpiecznym miejscu 

(np. w skrzynce majlowej 

lub w chmurze).
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Niezbędne 

dokumenty

— 

paszport

Sprawdź ważność paszportu 

(min. 6 miesięcy, jednak 

niektóre kraje wymagają 

dłuższego terminu ważności 

dokumentu).

— 

prawo jazdy

Rozważ wyrobienie 

międzynarodowego prawa 

jazdy.

— 

wiza

Upewnij się, czy nie potrzebujesz 

wizy lub innego zaświadczenia 

uprawniającego do wjazdu do danego 

państwa.

Zrób kopię 

wszystkich 

dokumentów 

podróżnych!
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Ubezpieczenie

_

dodatkowe ubezpieczenie

Pamiętaj o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia na 

czas wyjazdu, ewentualnie rozważ zakup rocznej polisy 

ubezpieczeniowej, jeśli często podróżujesz.

_

suma gwarancyjna

Zwróć uwagę na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 

w  zakresie kosztów poszukiwania i ratownictwa oraz 

leczenia i transportu międzynarodowego.

_

dodatkowe pakiety

Rozważ zakup dodatkowych pakietów obejmujących:

choroby zakaźne i przewlekłe, odpowiedzialność cywilną, 

ubezpieczenie pojazdu i bagażu, a w przypadku wyjazdu 

w niebezpieczne rejony świata – klauzuli na wypadek 

zagrożeń o charakterze militarnym i terrorystycznym.

_

Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego

Udając się do kraju członkowskiego UE, zadbaj o wyrobienie 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
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Środki  

pieniężne

_

Sprawdź, jakie 

karty płatnicze są 

respektowane

w kraju docelowym oraz 

upewnij się, czy korzystanie 

z bankomatów jest tam 

bezpieczne.

pln

_

Jaka waluta obowiązuje w kraju 

docelowym?

_

Rozważ zabranie 

pewnej ilości 

gotówki

w jednej z popularnych 

(i łatwo wymienialnych) 

walut, np. dolarów 

amerykańskich lub euro. 

_

Zaplanuj, jak często będziesz się 

kontaktował(a) z bliskimi osobami 

w kraju.

_

Przekaż bliskim plan podróży

_

Przed wyjazdem 

sprawdź możliwe 

kanały i dostępne 

środki łączności  

w kraju 

docelowym:

• roaming lub lokalną sieć 

GSM

• dostęp do internetu

• telefonię satelitarną lub 

łączność radiową.

  9

Komunikacja

nr telefonu

ICE

_

Wyznacz  

bliską osobę

z którą należy się 

skontaktować w razie 

nieszczęśliwego wypadku 

i umieść odpowiedni wpis 

w książce telefonicznej 

swojego telefonu: ICE  

(In Case of Emergency).
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Apteczka

uwaga!

Niniejszy tekst nie zastępuje 

konsultacji lekarskiej lub porady 

farmaceuty! Przed podróżą 

koniecznie udaj się do swojego 

lekarza lub Poradni Medycyny 

Podróży.

Najważniejsze etapy 

przygotowania do wyjazdu za 

nami. Teraz pora na spakowanie 

apteczki podróżnej. Nigdy nie 

będziemy w stanie stworzyć 

jednej, uniwersalnej listy 

obejmującej wszystkie  

środki, które mogą się przydać 

podczas podróży. To, co ze sobą 

zabierzemy, będzie zależało 

m.in. od kraju, do którego się 

wybieramy, odwiedzanego 

terenu oraz typu turystyki, jaki 

planujemy uprawiać.

Nigdy  

nie będziemy  

w stanie  

stworzyć  

jednej, 

uniwersalnej 

listy.

_

Planując wyjazd, 

zawsze bierz 

pod uwagę 

dostępność oraz 

jakość lokalnej 

opieki medycznej.

Czy w razie nagłego 

zachorowania będziesz 

miał(a) do dyspozycji 

dobrze wyposażony 

szpital w odległości 

2 km, czy raczej będziesz 

musiał(a) liczyć na własne 

przygotowanie?

_

Zapoznaj 

pozostałych 

uczestników 

podróży 

z zawartością 

apteczki. 

W razie nagłego zdarzenia 

każdy będzie mógł z niej 

skorzystać.

_

Zapoznaj się 

z informacjami 

o kraju, do którego 

się udajesz.

Zwróć uwagę na 

specyficzne czynniki 

ryzyka, zagrożenia 

zdrowotne, klimat. Dzięki 

temu będziesz wiedział(a), 

jakiego typu leki mogą być 

najbardziej potrzebne.

_

Rozważ  

zabranie ze sobą 

odpowiedniego 

zapasu lekarstw.

Zastanów się, czy wybierasz 

się na 2-tygodniowe 

wakacje do miejsca, 

w którym będziesz miał(a) 

dostęp do apteki, czy 

w 3-miesięczną podróż 

do odległych zakątków 

świata, z dala od większych 

ośrodków miejskich.
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Lekarstwa

• przeciwbólowe  

i przeciwgorączkowe

• przeciwmalaryczne

• przeciwalergiczne

• rozkurczowe

• przeciwbiegunkowe

• przeciwwymiotne

• witaminy

• antybiotyk

• leki przyjmowane z powodu  

chorób przewlekłych

_

Preparaty do użytku zewnętrznego

• po ukąszeniu owadów

• na oparzenia

• na stłuczenia i obrzęki

• do dezynfekcji

• zasypka lub talk

_

Dodatkowe

• repelenty

• aspirator jadu

• pęseta

• nożyczki

a
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_

Inne

• bandaże

• kompresy

• plastry 

opatrunkowe

• opaski 

uciskowe

• opatrunki 

hemostatyczne

• folia ratunkowa 

(NRC)

• rękawiczki 

jednorazowe

• termometr

• pisak

• długopis

• latarka

• krem z filtrem  

oraz po opalaniu

• 0,9 % NaCl  

(sól fizjologiczna)

s. 17
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Podróż  

o podwyższonym  

ryzyku

Historie wielu podróżujących, 

których udziałem stały się 

zdarzenia o charakterze terro-

rystycznym, tzw. „active sho-

oter” czy porwania, pokazują, 

że do tego typu sytuacji do-

chodzi jednak dość często. 

Poniżej przedstawiamy kil-

ka wskazówek, jak zadbać 

o swoje bezpieczeństwo 

i ustrzec się przed tego 

typu incydentami.

Wydaje nam 

się, że jesteśmy 

bezpieczni,  

a złe rzeczy mogą 

przytrafić się 

innym, ale nie 

nam.

_

Ostrzeżenia dla 

podróżujących

Przed wyjazdem sprawdź 

na stronie Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych 

zakładkę Ostrzeżenia dla 

podróżujących.

_

Aplikacja iPolak

Ściągnij na swój telefon 

komórkowy aplikację 

iPolak. Wskaże ona drogę 

do najbliższej polskiej 

placówki dyplomatycznej, 

podpowie, co zrobić 

w razie kłopotów podczas 

wyjazdu oraz jak zadbać 

o własne bezpieczeństwo 

w poszczególnych 

częściach świata. 

Można w niej także znaleźć 

aktualne ostrzeżenia dla 

podróżujących publikowane 

przez MSZ.

_

Bezpieczne 

wakacje

Uważnie przeanalizuj 

informacje na stronie MSZ 

w zakładce Bezpieczne 

wakacje.
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_

Dołącz swoje 

zdjęcie

Do mapy podróży, o której 

mowa w poprzednim 

punkcie, dołącz swoje 

zdjęcie w wysokiej 

rozdzielczości, wykonane 

w trzech ujęciach: 

z przodu, z boku, z tyłu. Na 

odwrocie każdego zdjęcia 

zapisz w języku angielskim:

• swój wzrost

• wagę

• znaki szczególne  

(np. blizny, tatuaże)

• kolor włosów

• kolor oczu

• informacje o alergiach 

(pokarmowych, na leki)

• przyjmowanych 

lekarstwach

• chorobach przewlekłych 

(np. chorobie serca). 

Zdjęcia wraz z opisami 

będą bardzo przydatne 

w przypadku zaginię-

cia lub porwania. Bliska 

osoba w Polsce w sytuacji 

zaginięcia podróżującego 

powinna całość tak spo-

rządzonej dokumentacji 

przekazać odpowiednim 

służbom.

_

Przekaż bliskiej  

osobie dokładny 

plan i mapę  

podróży

Jeżeli zdecydujesz się na 

wyjazd do kraju o podwyż-

szonym ryzyku, dokładnie 

zaplanuj swój pobyt i po-

staraj się przygotować 

mapę podróży. Uwzględnij 

w niej:

• dane zameldowania  

w hotelach,

• atrakcje turystyczne,  

które zamierzasz odwie-

dzić,

• szlaki itp.

Gotową mapę przekaż 

bliskiej osobie, która 

zostaje w Polsce. Jeżeli 

w miejscu docelowym 

zmienisz swoje plany, 

poinformuj ją o tym.
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_

Zarejestruj się

Zaleca się, by przed 

podróżą zarejestrować się 

w serwisie Odyseusz:

www.odyseusz.msz.gov.pl
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daj bliskiej 

osobie
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Unikaj kostek lodu 

dodawanych do napojów. 

Nie wiadomo, z jakiej wody 

zostały przygotowane.

Nie jedz…  

potraw (przede wszystkim 

sałatek, surówek, sosów

i kremów) wystawionych 

na długotrwałe działanie 

słońca i innych czynników 

zewnętrznych.

Pamiętaj 

o myciu rąk!

Większość chorób 

nękających turystów to tzw.  

„choroby brudnych rąk”.

Stosuj repelenty

W strefie występowania 

malarii i innych chorób 

przenoszonych przez 

moskity przez całą 

dobę stosuj repelenty 

(zawierające DEET). Komary, 

które przenoszą malarię, 

atakują nocą, zaś te, które 

przenoszą m.in. dengę, 

atakują w dzień. Noś 

odzież z długimi rękawami 

i nogawkami. Śpij pod 

moskitierą!

 12

Nakazy

i zakazy

w trakcie

podróży
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Stosuj tę zasadę w przypadku  

świeżych owoców i warzyw.

Pij wodę 

z bezpiecznego 

źródła 

(butelkowaną, 

przegotowaną, filtrowaną). 

Pamiętaj o właściwym 

nawadnianiu organizmu 

i ochronie przed słońcem.

Unikaj brodzenia 

i kąpieli

w zbiornikach wody 

stojącej. W jeziorach 

i rzekach (zwłaszcza 

afrykańskich) żyją przywry 

krwi, wywołujące choroby 

pasożytnicze.

„umyj,  

obierz, ugotuj  

lub zapomnij!”
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T4 —
Travel
Trauma
Tropics
Tactics
Tropics
Tactics
Tropics

Obserwuj się przez 

co najmniej 3 tygodnie 

Jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi, np. gorączka, 

biegunka, wymioty, wysypka, niezwłocznie 

udaj się do lekarza.

Kontynuuj 

chemioprofilaktykę 

przeciwmalaryczną 

Jeśli w czasie wyjazdu stosowałeś(-aś) 

chemioprofilaktykę przeciwmalaryczną, 

kontynuuj ją po powrocie zgodnie 

z zaleceniami. Np. lek Malarone należy 

przyjmować jeszcze przez 7 dni po 

opuszczeniu strefy występowania choroby.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

o bezpiecznym podróżowaniu, zapraszamy 

na kurs „T4 – Travel, Trauma, Tropics, 

Tactics” dla podróżników organizowany 

przez ekspertów Polskiej Misji Medycznej.

Skuteczność 

leczenia 

zależy 

od czasu

postawienia 

diagnozy 

i wdrożenia 

właściwej 

terapii!

www.pmm.org.pl
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sprawdzony na stronie MSZ 

poziom bezpieczeństwa w danym 

rejonie i aktualne zalecenia dla 

podróżnych

skompletowana apteczka

wizyta w Poradni Medycyny 

Podróży (szczepienia) oraz 

konsultacja stomatologiczna

ubezpieczenie, karta EKUZ

aktualne dokumenty (paszport, 

wiza) i ich kopie w chmurze

karty płatnicze, gotówka, 

informacje o bankomatach

dane teleadresowe właściwej 

placówki konsularnej i lokalnych 

służb ratunkowych

Stowarzyszenie 

Polska Misja Medyczna

ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków

sekretariat@pmm.org.pl

nr konta:

62 1240 2294 1111 0000 3718 5444

Przekaż nam 1%

KRS: 0000162022

www.pmm.org.pl
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