
CESTOVNÍ MEDICÍNACESTOVNÍ MEDICÍNA

PharmDr. Marek Lžičař

Lékárna FN u sv. Anny v Brně



Obsah Obsah 

Cestovní medicína

Cestovní lékárničkaCestovní lékárnička

Očkování

Vybrané importované choroby

Doporučení



Rozdíly tropická x cestovníRozdíly tropická x cestovní medicínamedicína

Tropická medicína Cestovní medicína

Nemocný Cestovatel, obchodník, Nemocný Cestovatel, obchodník, 
uprchlík

Klinický obraz choroby Prevence 

Nemoc nebo nemocní Bez nemoci



Cestovní medicínaCestovní medicína
Doporučení pro cestovateleDoporučení pro cestovatele

Před V průběhu Po Před 
cestou 

V průběhu 
cesty

Po 
návratu

Prevence rizik



Rizika pro cestovateleRizika pro cestovatele

� Nehody motorových 
vozidel a úrazy

Nemoci, kterým lze 

• Okradení

• Psychická a fyzická 
zátěž

Závažná Méně závažná

� Nemoci, kterým lze 
předcházet očkováním

� Nemoci přenášené 
vektory

� Expozice krví, 
tělesnými tekutinami

zátěž

• Kulturní rozdíly 



Cestovatelská lékárničkaCestovatelská lékárnička

Jaká 
cesta?

• Délka pobytu

• Počet lidí

• Destinace

• Charakter cesty
Jaké 
léky?

• Znát SPC

• Kontraindikace

• Dávkování 

Jaké 
uložení 
léků?

• Teplo

• Světlo

• Vlhko 
Jaká 

dostupnost 
zdr. péče?

• Pojištění

• Zdravotní rizika 



Cestovatelská lékárničkaCestovatelská lékárnička
(základní)(základní)

� Analgetika, antipyretika, antiflogistika
� Lokální dezinfekce, opalovací přípravky� Lokální dezinfekce, opalovací přípravky
� Oční přípravky
� Dekongescenční nosní kapky
� Rehydratační soli
� Repelenty N,N-diethyl-m-toluamid (DEET), 2-(2-

hydroxyethyl)-piperidin, dimethylftalát
� Přípravky po poštípání hmyzem
� Zdravotnický materiál (obvazy, náplasti, sterilní gázy, 

nůžky, pinzeta, teploměr)



Cestovatelská lékárničkaCestovatelská lékárnička
(rozšířená)(rozšířená)

� Léky pro léčbu průjmu

� Dezinfekce vody

� Antimalarika –profylaxe, stand-by terapie

� Kondomy

� Dlouhodobě užívané léky

� Sedativa, léky proti kinetózám

� Sterilní jehly a stříkačky

� Antimykotika – zásypy, krémy

� Antihistaminika 



Úprava vodyÚprava vody

� Filtrace – aktivní uhlí, keramika

� Mikrobiální filtry (a následná dezinfekce – zničení virů)

� Eliminace mikroorganizmů, mechanických nečistot

� UV lampy� UV lampy



Chemická dezinfekce vodyChemická dezinfekce vody

� Použít co nejčistější vodu

� Dezinfekce neřeší znečištění chemické, mechanické
� Chlór 

� Jód 

� Stříbro 

� Oxid chloričitý

� Micropur

� kombinace chloru a stříbra

� dechlorační činidlo po dezinfekci k úpravě chuti 



Imunizace 



Stanovení individuálního očkovacího Stanovení individuálního očkovacího 
plánuplánu

� Vakcinace dle rizika, ne podle cíle cesty

� Navštívená oblast, délka pobytu, program, způsob 
ubytování a stravování, roční obdobíubytování a stravování, roční období

� Věk, pohlaví, těhotenství, imunitní stav, 
kontraindikace, aktuální zdravotní stav

� Čas do odjezdu 



Stanovení individuálního očkovacího Stanovení individuálního očkovacího 
plánu (2)plánu (2)

� Zajistit aktuálnost povinného očkování a případně 
přeočkovat (tetatus, záškrt, poliomyelitis)

� Intervaly mezi dávkami lze upravit (zkrátit na � Intervaly mezi dávkami lze upravit (zkrátit na 
polovinu, nebo prodloužit na dvojnásobek) 

� Zrychlená dávkovací schémata

� Ochrana:

� jednodávková aplikace – po 14 dnech

� 2 a více dávek – po 2.dávce



Kategorie očkováníKategorie očkování

• očkování proti žluté zimnici a vzteklině

Kategorie I 

(vysoce smrtná 
onemocnění)

Kategorie II 

• očkování proti virové hepatitidě typu A, 
břišnímu tyfu a choleře

Kategorie II 

(snadno přenosná, 
alimentární nebo fekálně 

orální onemocnění)

• očkování proti meningokokovým 
nákazám, japonské encefalitidě, klíšťové 
encefalitidě a virové hepatitidě typu B

Kategorie III 

(závažná, ale specificky 
přenosná onemocnění)



Tři „R“ cestovní imunizaceTři „R“ cestovní imunizace



Rutinní imunizaceRutinní imunizace
((RoutineRoutine))

� Tetanus, záškrt (10-15 let), dávivý kašel, 
infekce Hibinfekce Hib

� Hepatitida B

� Dětská obrna (10 let)

� Spalničky, zarděnky, příušnice

� Tbc



Povinná imunizacePovinná imunizace
((RequiredRequired))

� Žlutá zimnice (např. Angola, Kongo, Ghana, 
Rwanda)Rwanda)

(vakcína Stamaril 1 dávka i.m., mezinárodní 
očkovací průkaz)

� Meningokoková vakcinace (Saudská Arábie)



Mezinárodní očkovací průkazMezinárodní očkovací průkaz

� Mezinárodní osvědčení o očkování nebo profylaxi
� Údaje o vakcínách, jméno aplikujícího lékaře

� Nelze přepisovat

� Mezinárodní očkovací průkaz
� Jméno, datum narození, číslo pasu

� Lze gumovat, opravovat







Žlutá zimnice

� Flavivirová infekce

� Přenos infikovaným komárem (nejčastěji rod 
Aedes)Aedes)

� Výskyt  - rovníkové oblasti Afriky a Jižní Ameriky

� U cestovatelů až 50% úmrtnost

� Atenuovaná vakcína: Stamaril inj. (890 Kč)

� Nástup ochrany 7 – 10dní

� Doba ochrany celoživotně (dříve se uvádělo 10 
let)



Žlutá zimnice 

� Příznaky:
� horečka, bolesti hlavy a zad, nevolnost

� zvracení , celková schvácenost 

� v těžších případech 
žloutenka, krvácení do kůže i do zažívacího traktu (zvracení � žloutenka, krvácení do kůže i do zažívacího traktu (zvracení 
krve a černá stolice) – smrt do 10-14 dní

V tropických endemických oblastech na žlutou 
zimnici umírá 3-5 % domorodců, u cestovatelů až 
50% úmrtnost







Léčba žluté zimnice 

� Specifická léčba neexistuje

� Podpůrná terapie 
� Snižování teploty

� Rehydratace

� Vakcinace – jediná možnost prevence

� Pro zamezení přenosu žluté zimnice nutno 60 –
80% proočkované populace v endemických 
oblastech



Meningokoková meningitida

� Povinné očkování do Saudské Arábie

� Tetravakcina

� Menveo (1430,- Kč)

� Nimenrix (1430,- Kč)� Nimenrix (1430,- Kč)
� Základní očkovací schéma 1 dávka, po 5 letech booster

� Doba ochrany 3/10 let

� Serotypy Neisserie meningitis A, C, W135, Y



Vakcinace 

� Konjugované polysacharidové vakcíny 

� NeisVac C inj, Menjugate inj, typ C (pro děti do 11 
let)

� Polysacharidová vakcína Meningococcal A+C� Polysacharidová vakcína Meningococcal A+C

� Vakcína Bexsero – meningitida B, 4 antigeny, 
vyrobeno reverzní vakcinologií, 3 dávky



Doporučená imunizace



Doporučená imunizaceDoporučená imunizace
((RecommendedRecommended))

� Hepatitida A

� Hepatitida B

� Poliomyelitida

� Vzteklina

� Břišní tyfus

� Meningokoková 
meningitida

� Klíšťová encefalitida

� Cholera

� Japonská 
encefalitida

� Mor



Břišní tyfusBřišní tyfus

� Střevní onemocnění původcem Salmonella typhi

� Přenos stolicí, močí, kontaminovanými potravinami, 
vodou

� Horečka, bolest hlavy, únavy, zácpa (průjem jen � Horečka, bolest hlavy, únavy, zácpa (průjem jen 
zřídka), vypadání vlasů po onemocnění

� Typhim IV inj., Typherix inj. subjednotková vakcína

� Základní očkovací schéma 1 dávka

� Nástup ochrany po 14 dnech

Doba ochrany 3 roky





VzteklinaVzteklina

� Virové onemocnění lyssaviry

� Smrtelný průběh bez léčby

� Postižení CNS, křeče, změny chování

Neexistuje léčba, pouze aplikace antirabického séra � Neexistuje léčba, pouze aplikace antirabického séra 
bezprostředně po pokousání nakaženým zvířetem

� Verorab inj (370 Kč), Rabipur inj

� Základní očkovací schéma 3 dávky

0...7D…28D…nástup ochrany za 30 dní

� Postexpoziční profylaxe 5 dávek 0..3D..7D..14D..30D

Doba ochrany 1 rok





CholeraCholera

� Původcem onemocnění Vibrio cholerae

� Nakažení stolicí, kontaminovanou vodou

� Silný průjem, zvracení, oběhové selhání

Léčba i.v. doplněné tekutin� Léčba i.v. doplněné tekutin

� Dukoral p.o. - inaktivovaná vakcína

� Základní očkovací schéma 2 dávky

� 0…7D perorálně, každých 6 měsíců  doporučený 
booster 

� Nástup ochrany od 8. -14. dne od skončení očkování

Doba ochrany 2 roky



Účinnost vakcíny kromě choleryÚčinnost vakcíny kromě cholery

� Poskytuje ochranu i vůči nákazám vyvolaným 
enterotoxigenní bakterií E. coli

� Přetrvává do třech měsíců po očkování, lze v 
případě potřeby podávat jednu posilující dávku v případě potřeby podávat jednu posilující dávku v 
intervalu tří měsíců.





MorMor

� Původce Yersinia pestis

� Přenos blechou z hlodavců na člověka

� Vakcína Plague Vaccine inj. (jen mim. dovoz  

Dávkování 0…(1-3M)…(6-9M), po 3měsících � Dávkování 0…(1-3M)…(6-9M), po 3měsících 
booster, revakcinace za 1 rok





Japonská encefalitidaJaponská encefalitida

� Původce flavivirus, na člověka se přenáší komáry 
rodu Culex

� Příznaky – horečka, bolest břicha, později delirium, 
křeče, postižení CNS, ochrnutí, smrtkřeče, postižení CNS, ochrnutí, smrt

� Vakcína: Ixiaro – inaktivovaná vakcína, pro dospělé, 
2 dávky 0-30D  aplikace s.c.

Je- Vax – inaktivovaná vakcína, i pro děti od 1. roku, 
3 dávky 0-7D-30D

Ochrana: 2-3 roky





Importované nákazy



Importované nákazyImportované nákazy

� Občané ČR

Průjmy

Respirační infekce

Hepatitida A

� Cizinci

Střevní parazitózy

Recidivy malárie

Chronická VHB, VHC

Malárie

Hepatitida B

Horečka dengue

Břišní tyfus

STD

Chronická schistosomóza

TBC

HIV infekce

STD



Cestovatelský průjemCestovatelský průjem

� Původcem může být i více organismů: 
enterotoxické E. Coli (nejčastější) 

salmonelly

Cestovatelský průjemCestovatelský průjem

salmonelly

shigelly

Campylobacter jejuni

Yersinia enterocolitica

rotaviry a viry norwalkské skupiny (případně i jiné) 

Giardia lamblia



Léčba cestovatelského průjmuLéčba cestovatelského průjmu

� Rehydratace – náhradní roztoky

� Střevní dezinficiencia

Cestovatelský průjemCestovatelský průjem

� Střevní dezinficiencia

� Adsorbencia 

� Antimotilika

� Probiotika

� Antibiotika



RehydrataceRehydratace

Způsoby aplikace

� Perorální: WHO roztok, pro děti Kulíšek

Nasogastrická sonda: Valíkův roztok (u 

Cestovatelský průjemCestovatelský průjem

� Nasogastrická sonda: Valíkův roztok (u 
kojenců)

� Intravenózní: FR, Ringerův roztok 



Střevní Střevní dezinficienciadezinficiencia a a adsorbenciaadsorbencia

� Mírná dezinfekce střeva

� Cloroxin (Endiaron tbl)

Cestovatelský průjemCestovatelský průjem

� Cloroxin (Endiaron tbl)

� Nifuroxazid (Ercefuryl)

� Carbo medicinalis

� Diosmectin 



AntimotilikaAntimotilika

� Zpomalení pohybu střeva

� Loperamid (Imodium tbl, Imodium Plus, Loperamid
tbl) 

Cestovatelský průjemCestovatelský průjem

tbl) 

� Racecadotril (Hidrasec) – inhibitor enkefalinasy

� Neužívat při infekční etiologii průjmu, při krvavé 
stolici



ProbiotikaProbiotika

� Probiotické bakteriální kultury (Enterol, 
laktobacilové kultury)

Cestovatelský průjemCestovatelský průjem

laktobacilové kultury)

� Produkty zlepšující pH střeva (Hylak)



AntibiotikaAntibiotika

� Lokální – působí jen ve střevě

rifaximin (Normix) i jako prevence 1-2x denně 200mg

Cestovatelský průjemCestovatelský průjem

rifaximin (Normix) i jako prevence 1-2x denně 200mg

� Celkově působící – co-trimoxazol, tetracykliny, 
flourochinolony

Nepoužívat rutinně!!



Malárie 



MalárieMalárie

Původci malárie: 

Plasmodium falciparum 

Plasmodium vivax

Plasmodium ovale

MalárieMalárie

Plasmodium ovale

Plasmodium malariae

Přenos komárem rodu Anopheles 



Cyklus malárieCyklus malárie
MalárieMalárie



MalárieMalárie

� 40% obyvatel světa žije v endemických oblastech

� Více než 1 milion úmrtí ročně 

� Každých 15 sekund zemře 1 člověk

Endemické oblasti se rozšiřují

MalárieMalárie

� Endemické oblasti se rozšiřují

� Roste rezistence na antimalarika

� Roste rezistence přenašečů na insekticidy

� V Evropě importovaných 10 tis. případů/rok –
100 úmrtí



Statistiky z WHOStatistiky z WHO

� 219 milionů onemocnění malárie /rok

� Demokratická republika Kongo a Nigerie – 40% 
všech případů malárie

� Nejvíce nemocných dětí – Afrika (každou minutu � Nejvíce nemocných dětí – Afrika (každou minutu 
zemře 1 dítě na malárii)



Klinický obraz malárieKlinický obraz malárie

� Terciana, kvartana:

Prodromální fáze – záchvaty horečky se zimnicí (48 –
72hod) – uzdravení

Komplikace: vzácné

MalárieMalárie

Léčba: většinou ambulantní 

Původci: Pl. vivax, Pl. ovale



Klinický obraz malárieKlinický obraz malárie

� Tropika:prodromální fáze – horečka nepravidelná 
(+kašel, průjem) – komplikace – maligní malárie 

� Komplikace:časté – koma, selhání ledvin, anemie

� Léčba: hospitalizace, maligní tropika-JIP

MalárieMalárie

� Léčba: hospitalizace, maligní tropika-JIP

Původce: Pl. falciparum



Léčba malárieLéčba malárie

� Včasná a přesná diagóza

� Hospitalizace (v případě závažnějšího průběhu)

� Klasifikace onemocnění:

Druh plasmodia

MalárieMalárie

Parazitémie

Maligní průběh?

� Včasná léčba (do 5.dne od vzniku příznaků u tropiky)



AntimalarikaAntimalarika

� 4-aminochinoliny (chlorochin)

� Antagonisté kys. listové (proguanil)

� Chinin a podobné látky (chinin, chinidin, atovaquon)

� Aminoalkoholy (meflochin, halofantrin)

MalárieMalárie

� Artemisiny (artesunat, artemether)

� 8-aminochinoliny (primachin, etaquin)

� Antibiotika (doxycyklin, klindamycin, azitromycin, 
sulfadoxin+pyrimethamin)



Příčiny ohrožení života cestovatelůPříčiny ohrožení života cestovatelů

� Nedostatečná zdravotní příprava na cestu 
do malarické oblasti

� Chemoprofylaxe – žádná, nedostatečná, 

MalárieMalárie

� Chemoprofylaxe – žádná, nedostatečná, 
předčasně ukončená

� Pozdní návštěva lékaře při vzniku 
onemocnění

� Neinformování lékaře o pobytu v malarické 
oblasti



Profylaxe malárieProfylaxe malárie

Poučení 
cestovatele 

MalárieMalárie

Expoziční 
profylaxe

Použití 
antimalarik 
(chemoprofylaxe, 

nouzová 
samoléčba)



Expoziční profylaxeExpoziční profylaxe

� Omezit pobyt venku v noci
� Oděv světlé barvy

� Sítě v oknech, dveřích, moskytiéry 
impregnovat insekticidem 
(pyrethrin, pyrethroid) 

MalárieMalárie

(pyrethrin, pyrethroid) 
� Místnost vystříkat insekticidy
� Klimatizace

� Nepoužívat parfémy

Nutno provádět i při 
chemoprofylaxi



ChemoprofylaxeChemoprofylaxe

� Antimalarika: 

1 týden před odjezdem (proguanil a doxycyklin stačí 
1 den)

4 týdny po návratu z malarické oblasti 
(atovaquon/proguanil Malarone stačí jen 1 týden)

MalárieMalárie

(atovaquon/proguanil Malarone stačí jen 1 týden)

Dodržovat pravidelnost dávkování, s jídlem, zapít 



ChemoprofylaxeChemoprofylaxe

Chlorochin

(DELAGIL tbl.)

2-3 tbl 1x týdně spolu s 
proguanilem

Proguanil

(PALUDRINE tbl.)

2 tbl 1x denně s chlorochinem

MalárieMalárie

(PALUDRINE tbl.)

Meflochin

(LARIAM tbl.)

1 tbl 1x týdně

Doxycyklin

(DEOXYMYKOIN tbl.)

1 tbl 1x denně

Atovaquon proguanil

(MALARONE tbl.)

1 tbl 1x denně



Pohotovostní (nouzová) samoléčbaPohotovostní (nouzová) samoléčba

� Samoléčba horečnatého onemocnění, 
připomínající svými příznaky malárii

MalárieMalárie

� Cestovatel zahájí sám léčbu terapeutickou 
dávkou vhodného antimalarika



MalárieMalárie



Co sledovat po návratu?

� horečka
� bolest hlavy
� průjem
� zvracení
� bolesti břicha

Vyhledat lékaře!!!
� bolesti břicha
� krev ve stolici
� potíže s močením
� krev v moči
� žloutenka
� kožní onemocnění



ZávěrZávěr

Uvědomit si potenciální rizika cesty

Vybavit se vhodnou lékárničkou

Po domluvě s lékařem – očkování

Pojištění na cesty 

Bezpečné chování v cizině

Po návratu sledovat případné zdravotní komplikace
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Střediska očkováníStřediska očkování

� Zdravotní ústavy (býv. hygienické stanice)

Kliniky infekčních chorob� Kliniky infekčních chorob

� Ambulance cestovní medicíny 





Děkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornost


