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ZdravotnZdravotnéé rizikrizikáá cestovatecestovateľľovov
RizikRizikáá spojenspojenéé ss vonkajvonkajšíším prostredm prostredíím:m:
–– samotnsamotnéé cestovaniecestovanie
–– kkúúpanie panie –– vv mori, jazermori, jazeráách, riekachch, riekach
–– nadmorsknadmorskáá vývýšškaka
–– teplo ateplo a vlhkosvlhkosťť
–– slnkoslnko
–– hmyzhmyz
–– ininéé zvieratzvieratáá
–– NehodyNehody

RizikRizikáá zz vody avody a potravpotravíín:n:
–– hnahnaččkovkovéé ochoreniaochorenia
–– vvíírusovrusovéé hepatithepatitíídy (A ady (A a E)E)
–– ččrevnrevnéé parazitparazitóózyzy

SexuSexuáálne prenosnlne prenosnéé chorobychoroby



PrevenciaPrevencia

ZnalosZnalosťť zdravotných rizzdravotných rizíík, mok, možžnosti ich nosti ich 
predchpredcháádzaniadzania
ooččkovaniekovanie
chemoprofylaxiachemoprofylaxia malmaláárie.rie.



OOččkovanie je vysoko efektkovanie je vysoko efektíívna metvna metóóda prevencie da prevencie 
ururččitých infekitých infekččných ochorenných ochoreníí aa mômôžžeme ho rozdelieme ho rozdeliťť do do 

troch kategtroch kategóóririíí::

1.1. OOččkovanie vykovanie vyžžadovanadovanéé aa povinnpovinnéé pred odchodom pred odchodom 
do niektorých do niektorých ššttáátov podtov podľľa medzina medzináárodných rodných 
predpisov.predpisov.

2.2. OOččkovanie vykovanie vyžžadovanadovanéé niektorými krajinami trvalo niektorými krajinami trvalo 
alebo valebo v ururččitom obdobitom obdobíí, nez, nezáávisle od visle od 
medzinmedzináárodných predpisov.rodných predpisov.

3.3. OOččkovanie, ktorkovanie, ktoréé sa odporsa odporúúčča cestuja cestujúúcim do cim do 
ururččitých krajitých krajíín, zvln, zvlášášťť pre oblasti spre oblasti s nníízkou zkou 
hygienickou hygienickou úúrovrovňňou aou a mmáálo rozvinutým lo rozvinutým 
zdravotnzdravotnííctvom.ctvom.
Cestovatelia by vCestovatelia by vššak mali byak mali byťť poupouččeneníí
oo skutoskutoččnosti, nosti, žže ani vakcine ani vakcináácia nechrcia nechrááni 100% ni 100% 
aa preto nemopreto nemožžno podceno podceňňovaovaťť ani ani ďďalalššie ie 
preventpreventíívne opatrenia.vne opatrenia.



KritKritééria pre doporuria pre doporuččenenéé
ooččkovania:kovania:

zdravotný stav cestovatezdravotný stav cestovateľľa,a,
ččasový asový úúsek pred odchodom,sek pred odchodom,
trasa pltrasa pláánovanej cesty,novanej cesty,
úúččel cesty,el cesty,
ddĺžĺžka pobytu,ka pobytu,
spôsob akomodspôsob akomodáácie,cie,
zdroje potravzdroje potravíín an a vody.vody.
OsobitnOsobitnúú pozornospozornosťť vv skupine cestovateskupine cestovateľľov si vyov si vyžžadujadujúú
tehotntehotnéé žženy, deti, stareny, deti, staršíší ľľudia audia a najmnajmää ttíí cestovatelia, ktorcestovatelia, ktoríí ssúú
postihnutpostihnutíí chronickými chorobami.chronickými chorobami.



ŽŽltltáá zimnicazimnica
ŽŽltltáá zimnica je zimnica je ťťaažžkkéé akakúútne vtne víírusovrusovéé ochorenie, ktorochorenie, ktoréé prenprenášášajajúú
komkomááre. Prejavuje sa re. Prejavuje sa žžltým sfarbenltým sfarbeníím kom kožže, prejavmi krve, prejavmi krváácania cania 
aa ťťaažžkým pokým pošškodenkodeníím oblim obliččiek. Priebeh môiek. Priebeh môžže bye byťť ľľahký, ale iahký, ale i veveľľmi mi 
ťťaažžký aký ažž smrtesmrteľľný. Chorný. Choríí zomierajzomierajúú na pena peččeeňňovovéé aa obliobliččkovkovéé zlyhanie.zlyhanie.
Ochorenie sa prejavuje horOchorenie sa prejavuje horúúččkou, triakou, triašškou, zvracankou, zvracaníím, m, žžltaltaččkou.kou.
ŽŽltltáá zimnica je zimnica je ččastou prastou prííččinou inou úúmrtia turistov, najmmrtia turistov, najmää vv zzáápadnej padnej 
Afrike, ktorAfrike, ktoríí neboli zaoneboli zaoččkovankovaníí..
Prevenciou proti  ochoreniu je ochrana pred komPrevenciou proti  ochoreniu je ochrana pred komáármi armi a ooččkovanie. kovanie. 
OOččkovanie sa vykovanie sa vyžžaduje pri vstupe do aduje pri vstupe do ššttáátov, kde sa ochorenie tov, kde sa ochorenie 
vyskytuje avyskytuje a pri vstupe do pri vstupe do úúzemzemíí, kde sa vyskytuj, kde sa vyskytujúú jej prenjej prenášášaačči, i, 
pretopretožže ochorenie by sa do týchto kraje ochorenie by sa do týchto krajíín n ľľahko zavlieklo. Pri nahko zavlieklo. Pri náávvššteve teve 
krajkrajíín mon možžnnéého výskytu ho výskytu žžltej zimnice sa toto oltej zimnice sa toto oččkovanie odporkovanie odporúúčča.a.
VakcVakcíína sa musna sa musíí podapodaťť najmenej 10 dnnajmenej 10 dníí pred vstupom do pred vstupom do ššttáátu, ktorý tu, ktorý 
vyvyžžaduje oaduje oččkovanie.kovanie.
OOččkovanie akovanie a potvrdenie opotvrdenie o ooččkovankovaníí vv medzinmedzináárodnom orodnom oččkovacom kovacom 
preukaze vydpreukaze vydáávajvajúú ššpecializovanpecializovanéé ooččkovacie centrkovacie centráá. V. V Slovenskej Slovenskej 
republike srepublike súú to Poliklinika cudzokrajných chorôb vto Poliklinika cudzokrajných chorôb v Bratislave Bratislave 
aa Oddelenia pre cudzokrajnOddelenia pre cudzokrajnéé choroby vchoroby v KoKoššiciach aiciach a vv Martine.Martine.



ŽŽltltáá zimnicazimnica
OOččkovanie proti kovanie proti žžltej zimnici sa ltej zimnici sa vyvyžžadujeaduje od vod vššetkých etkých 
cestovatecestovateľľov, starov, staršíších ako 1 rok, vch ako 1 rok, v nasledujnasledujúúcich krajincich krajináách:ch:
–– AfrikaAfrika: Benin, Burkina : Benin, Burkina FasoFaso, Kamerun, Stredoafrick, Kamerun, Stredoafrickáá republika, republika, 

Kongo, PobreKongo, Pobrežžie Slonoviny, Demokratickie Slonoviny, Demokratickáá republika Kongo republika Kongo 
(predtým Zaire), Gabon, Ghana, Lib(predtým Zaire), Gabon, Ghana, Libééria, Mali, Mauretria, Mali, Mauretáánia(mimo nia(mimo 
tých, tých, ččo pricho pricháádzajdzajúú zz neinfekneinfekččných oblastných oblastíí ss pobytom kratpobytom kratšíším ako m ako 
2 tý2 týžždne), Niger, Rwanda, Sv. Tomdne), Niger, Rwanda, Sv. Tomášáš aa Princov ostrov, Togo.Princov ostrov, Togo.

–– JuJužžnnáá AmerikaAmerika: Franc: Francúúzska zska GuayanaGuayana
Do ostatných oblastDo ostatných oblastíí výskytu výskytu žžltej zimnice sa toto oltej zimnice sa toto oččkovanie kovanie 
odporodporúúččaa..
–– AfrikaAfrika: Angola, Burundi, : Angola, Burundi, ČČad, Etiad, Etióópia, Rovnpia, Rovnííkovkováá Guinea, Gambia, Guinea, Gambia, 

Guinea, Guinea, GuineaGuinea--BissauBissau, Ke, Keňňa, Niga, Nigééria, Senegal, Sierra Leone, ria, Senegal, Sierra Leone, 
SomSomáálsko, Sudlsko, Sudáán, Uganda, Tanzn, Uganda, Tanzáánia, Zambia.nia, Zambia.

–– StrednStrednáá aa JuJužžnnáá AmerikaAmerika: ur: urččititéé oblasti Boloblasti Bolíívie, Brazvie, Brazíílie, Kolumbia, lie, Kolumbia, 
EkvEkváádor, Guyana, Panama, Peru, Surinam, Venezuela, Trinidad dor, Guyana, Panama, Peru, Surinam, Venezuela, Trinidad 
aa Tobago.Tobago.



ŽŽltltáá zimnicazimnica
Typ vakcTyp vakcíínyny: : žživiváá vvíírusovrusováá
PoPoččet det dáávokvok: 1: 1
BoosterBooster: v: v 10 ro10 roččných intervalochných intervaloch
KontraindikKontraindikááciecie: alergia na vaj: alergia na vajííččka, ka, imunodeficientnimunodeficientníí alebo alebo 
symptomaticksymptomatickíí HIV pacienti, HIV pacienti, hypersenzitivitahypersenzitivita na na 
predchpredcháádzajdzajúúcu dcu dáávku, tehotenstvo.vku, tehotenstvo.
VedVedľľajajššie reakcie:ie reakcie: zriedkavzriedkavéé, encefalit, encefalitíída alebo poda alebo pošškodenie kodenie 
pepeččene.ene.
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: medzin: medzináárodný certifikrodný certifikáát sa stt sa stááva va 
platným 10 dnplatným 10 dníí po opo oččkovankovaníí..
OdporuOdporuččenie preenie pre: v: vššetkých cestovateetkých cestovateľľov do endemických ov do endemických 
oblastoblastíí..
ŠŠpecipeciáálne opatrenia:lne opatrenia: nepodnepodáávavaťť dedeťťom mladom mladšíším ako 6 m ako 6 
mesiacov, zvmesiacov, zváážženie oenie oččkovania pokovania poččas gravidity.as gravidity.



VVíírusovrusováá hepatithepatitíída typu Ada typu A
OdporOdporúúčča sa pre cestovatea sa pre cestovateľľov do oblastov do oblastíí ss vyvyššíšším výskytom infekcie. m výskytom infekcie. 
VakcVakcíína je dostupnna je dostupnáá od roku 1992 aod roku 1992 a pretopretožže protile protiláátky nie stky nie súú
detekovatedetekovateľľnnéé do 14 dndo 14 dníí od podania vakcod podania vakcííny, odporny, odporúúčča sa podaa sa podaťť l l 
mesiac pred vycestovanmesiac pred vycestovaníím.m.
Typ vakcTyp vakcíínyny: : inaktivovaninaktivovanáá podpodááva sa va sa i.mi.m..
PoPoččet det dáávok: 2.vok: 2.
SchSchééma:ma: druhdruháá ddáávka 6 vka 6 -- 24 mesiacov po prvej.24 mesiacov po prvej.
BoosterBooster: pravdepodobne nebude potrebn: pravdepodobne nebude potrebnáá..
KontraindikKontraindikááciecie: : hypersenzitivitahypersenzitivita po prechpo precháádzajdzajúúcej dcej dáávke.vke.
VedVedľľajajššie reakcieie reakcie: mierna lok: mierna lokáálna reakcia, mierna systlna reakcia, mierna systéémovmováá reakcia.reakcia.
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: prv: prváá ddáávka 4 tývka 4 týžždne pred vycestovandne pred vycestovaníím.m.
DoporuDoporuččenieenie prepre: v: vššetci neimetci neimúúnni cestovatelia do vysoko nni cestovatelia do vysoko 
endemických oblastendemických oblastíí..
ŠŠpecipeciáálne opatrenialne opatrenia: : žžiadneiadne



VVíírusovrusováá hepatithepatitíída typu Bda typu B
VakcVakcíína sa odporna sa odporúúčča pre cestovatea pre cestovateľľov do oblastov do oblastíí so stredným so stredným 
aažž vysokým rizikom nvysokým rizikom náákazy.kazy.
Typ vakcTyp vakcíínyny: : inaktivovaninaktivovanáá
PoPoččet det dáávokvok: 3, podan: 3, podanéé i.mi.m. do . do deltoidndeltoidnééhoho svalu. 0,1,6svalu. 0,1,6--12 12 
mesiacov.mesiacov.
KontraindikKontraindikááciecie: ved: vedľľajajššia reakcia po predchia reakcia po predcháádzajdzajúúcej dcej dáávke.vke.
VedVedľľajajššie reakcieie reakcie: lok: lokáálna boleslna bolesťť aa zazaččervenanie.ervenanie.
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: druh: druháá ddáávka 2 tývka 2 týžždne pred dne pred 
vycestovanvycestovaníím.m.
OdporuOdporuččenie preenie pre: v: vššetci cestovatelia do oblastetci cestovatelia do oblastíí so stredným aso stredným ažž
vysokým rizikom nvysokým rizikom náákazy.kazy.
ŠŠpecipeciáálne opatrenialne opatrenia: o: oččkovanie je zvlkovanie je zvlášášťť dôledôležžititéé pre pre 
cestovatecestovateľľov zov z oblastoblastíí ss nníízkym rizikom do zkym rizikom do hyperendemickýchhyperendemických
oblastoblastíí..



BruBruššný týfusný týfus
OOččkovanie sa odporkovanie sa odporúúčča do kraja do krajíín, kde je vysokn, kde je vysokéé riziko nriziko náákazy, zvlkazy, zvlášášťť
pri dlhotrvajpri dlhotrvajúúcich pobytoch, vcich pobytoch, v podmienkach spodmienkach s nníízkou hygienickou zkou hygienickou 
úúrovrovňňou, pre cestovateou, pre cestovateľľov do Indickov do Indickéého subkontinentu.ho subkontinentu.
Typy vakcTypy vakcíín: n: ororáálna Ty 21a alna Ty 21a a injekinjekččnnáá Vi CPSVi CPS
PoPoččet det dáávokvok: jedna Vi : jedna Vi CPS,i.mCPS,i.m. Tri alebo . Tri alebo šštyri Ty 21a, podantyri Ty 21a, podanéé p.op.o. v. v 22--
ddňňovom intervale.ovom intervale.
BoosterBooster: ka: kažžddéé 22--3 roky u3 roky u ViCPSViCPS, pre Ty21a pod, pre Ty21a podľľa pra prííbalovbalovéého ho 
letletááččika.ika.
KontraindikKontraindikááciecie: nepod: nepodáávavaťť proguanilproguanil, , mefloquinemefloquine aa antibiotikantibiotikáá 1 1 
týtýžždedeňň pred podanpred podaníím m perorperoráálnejlnej aa 1 tý1 týžždedeňň po podanpo podaníí perorperoráálnejlnej
vakcvakcííny.ny.
VedVedľľajajššie reakcieie reakcie: : žžiadneiadne
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: 1 tý: 1 týžždedeňň
OdporuOdporuččenie preenie pre: cestovate: cestovateľľov do oblastov do oblastíí ss nníízkym hygienickým zkym hygienickým 
šštandardom.tandardom.
ŠŠpecipeciáálne opatrenialne opatrenia: nepod: nepodáávavaťť Vi CPS deVi CPS deťťom vo veku menej ako 2 om vo veku menej ako 2 
roky.roky.



MeningokokovMeningokokováá meningitmeningitíídada
OOččkovanie sa odporkovanie sa odporúúčča pre cestovatea pre cestovateľľov do krajov do krajíín sn s ččastými astými 
epidepidéémiami miami meningokokovejmeningokokovej meningitmeningitíídydy..
EpidEpidéémie mie meningokokovejmeningokokovej C C meningitmeningitíídydy sa vyskytujsa vyskytujúú vvššade tam, kde ade tam, kde 
sa zdrusa združžujujúú mladmladíí ľľudia (udia (šškoly, internkoly, internááty, vojaci aty, vojaci a pod.)pod.)
Cestovatelia do Cestovatelia do subsub--SaharskejSaharskej oblasti oblasti –– vysoký výskyt ochorenia od vysoký výskyt ochorenia od 
decembra do jdecembra do júúna, na, sksk. A.. A.
PPúútnici do Mekky tnici do Mekky –– vyvyžžaduje sa aduje sa tetravalentntetravalentnáá vakcvakcíína (A,C,Y,Wna (A,C,Y,W--135).135).
Typ vakcTyp vakcíínyny: : kapsulkapsuláárnarna polysacharidovpolysacharidováá
PoPoččet det dáávokvok: 1: 1
BoosterBooster: ka: kažžddéé 3 roky3 roky
KontraindikKontraindikáácie:cie: vváážžne vedne vedľľajajššie reakcie po predchie reakcie po predcháádzajdzajúúcej dcej dáávkevke
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: 2 tý: 2 týžždnedne
OdporuOdporuččenenéé prepre: v: vššetkých cestovateetkých cestovateľľov do ov do subSaharskejsubSaharskej oblasti, oblasti, 
povinnpovinnéé pre ppre púútnikov do Mekky.tnikov do Mekky.
ŠŠpecipeciáálne opatrenielne opatrenie: deti sa odpor: deti sa odporúúčča oa oččkovakovaťť vo veku viac ako 2 vo veku viac ako 2 
roky.roky.



PoliomyelitPoliomyelitíídada
OOččkovanie je doporukovanie je doporuččenenéé pre cestovatepre cestovateľľov do rozvojových ov do rozvojových 
krajkrajíín,  kde pretrvn,  kde pretrvááva riziko prenosu ochorenia. Ide ova riziko prenosu ochorenia. Ide o niektorniektoréé
krajiny Afriky akrajiny Afriky a ÁÁzie.zie.
OOččkujkujúú sa cestovatelia starsa cestovatelia staršíší ako 30 rokov.ako 30 rokov.
Typ vakcTyp vakcíínyny: : žživiváá ororáálna (OPV)alebo lna (OPV)alebo inaktivovaninaktivovanáá injinj.(IPV).(IPV)
PoPoččet det dáávokvok: : šštyri OPV, 3 IPVtyri OPV, 3 IPV
BoosterBooster: 1 d: 1 dáávka pred odchodom do endemickej oblasti.vka pred odchodom do endemickej oblasti.
KontraindikKontraindikááciecie: : žžiadne.iadne.
VedVedľľajajššie reakcieie reakcie: ve: veľľmi zriedkavmi zriedkavéé
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: 4 tý: 4 týžždnedne
OdporuOdporuččenenéé prepre: v: vššetkých cestovateetkých cestovateľľov do rozvojových krajov do rozvojových krajíín, n, 
kde je stkde je stáále le nebezpenebezpeččieie prenosu.prenosu.
ŠŠpecipeciáálne opatrenialne opatrenia: : imunokompromitovanimunokompromitovaníí cestovatelia by cestovatelia by 
mali dostamali dostaťť radradššej IPV ako OPV.ej IPV ako OPV.



CholeraCholera
ŽŽiadna krajina oiadna krajina oččkovanie proti cholere kovanie proti cholere nevynevyžžadujeaduje. O. Oččkovanie kovanie 
momožžno odporuno odporuččiiťť pri pracovných pobytoch vpri pracovných pobytoch v oblastiach oblastiach 
epidemickepidemickéého výskytu cholery.ho výskytu cholery.
Typy vakcTypy vakcíínn: ne: nežživiváá aa žživiváá atenuovanatenuovanáá ororáálna.lna.
PoPoččet det dáávok:vok: 2, v2, v týtýžžddňňovom odstupe (neovom odstupe (nežživiváá).).
KontraindikKontraindikááciecie: : hypersenzitivitahypersenzitivita na predchna predcháádzajdzajúúcu dcu dáávku.vku.
VedVedľľajajššie reakcieie reakcie: mierne syst: mierne systéémovmovéé..
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: 3 tý: 3 týžždne (nedne (nežživiváá), 1 tý), 1 týžždedeňň ((žživiváá).).
OdporuOdporuččenenéé prepre: cestovatelia s: cestovatelia s extrextréémnym rizikom.mnym rizikom.
ŠŠpecipeciáálne opatrenialne opatrenia: neu: neužžíívavaťť antibiotikantibiotikáá 1 tý1 týžždedeňň pred apred a 1 1 
týtýžždedeňň po podanpo podaníí vakcvakcííny (ny (žživiváá vakcvakcíína).na).



BesnotaBesnota
Riziko pre cestovateRiziko pre cestovateľľov je ov je úúmernmernéé nebezpenebezpeččenstvu kontaktu enstvu kontaktu 
ss potencionpotencionáálnelne chorými zvieratami. Odhaduje sa, chorými zvieratami. Odhaduje sa, žže asi 13% e asi 13% 
nnáávvšštevntevnííkov krajkov krajíín n juhojuho--východnejvýchodnej ÁÁzie przie prííde do kontaktu de do kontaktu 
ss miestnymi zvieratami.miestnymi zvieratami.
Typy Typy vakcvakcíínn:modern:modernéé, , inaktivovanýinaktivovaný vvíírus, kultivovaný na rus, kultivovaný na 
bunebuneččných kultných kultúúrach alebo primrach alebo primáárnych kuracrnych kuracíích ch fibroblastochfibroblastoch..
PoPoččet det dáávokvok: tri, podan: tri, podanéé 0,7 a0,7 a 2121--28de28deňň, , i.mi.m..
BoosterBooster: ka: kažžddéé 2 2 --3 roky3 roky
KontraindikKontraindikáácie:cie: vedvedľľajajššie reakcie po predchie reakcie po predcháádzajdzajúúcej dcej dáávke.vke.
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: : predexpozipredexpoziččnnáá profylaxia pre profylaxia pre 
cestovatecestovateľľov, ktorov, ktoríí plpláánujnujúú dlhodobý pobyt vdlhodobý pobyt v endemických endemických 
oblastiach.oblastiach.
ŠŠpecipeciáálne opatrenialne opatrenia: upozorni: upozorniťť na vystrna vystrííhanie sa kontaktu hanie sa kontaktu 
ss divo divo žžijijúúcimi cimi zvieratmizvieratmi..



JaponskJaponskáá B encefalitB encefalitíídada
OOččkovanie sa odporkovanie sa odporúúčča pre cestovatea pre cestovateľľov pri dlhodobých pobytoch ov pri dlhodobých pobytoch 
vv oblasti epidemickoblasti epidemickéého výskytu japonskej encefalitho výskytu japonskej encefalitíídy. Riziko prenosu dy. Riziko prenosu 
je vje v niektorých krajinniektorých krajináách len vch len v ururččitých mesiacoch. Napr. vo Vietname itých mesiacoch. Napr. vo Vietname 
aa vv Thajsku od mThajsku od máája do oktja do októóbra, vbra, v BangladBangladééžžii od jod júúna do januna do januáára ra 
aa pod.pod.
Typ vakcTyp vakcíínyny: ne: nežživiváá, obsahuje v, obsahuje víírus rus japjap. encefalit. encefalitíídy B, dy B, inaktivovanýinaktivovaný
formalformalíínom, znom, zíískaný pomnoskaný pomnožženeníím vm víírusu vrusu v mozgu mymozgu myšíší..
SchSchéémama: tri d: tri dáávky, podanvky, podanéé v 0,7 av 0,7 a 28 dni alebo 2 d28 dni alebo 2 dáávky podanvky podanéé vv l al ažž 4 4 
týtýžžddňňovom odstupe.ovom odstupe.
BoosterBooster: po 1 roku a: po 1 roku a potom vpotom v 3 ro3 roččných intervaloch.ných intervaloch.
KontraindikKontraindikááciecie: : hypersenzitivitahypersenzitivita na predchna predcháádzajdzajúúcu dcu dáávku.vku.
VedVedľľajajššie reakcieie reakcie: ojedinele mierna lok: ojedinele mierna lokáálna alebo systlna alebo systéémovmováá reakcia.reakcia.
Podanie pred odchodomPodanie pred odchodom: minim: minimáálne 2 dlne 2 dáávky.vky.
OdporuOdporuččenenéé prepre: cestovate: cestovateľľov sov s pobytom viac ako 14 dnpobytom viac ako 14 dníí
vv endemickej oblasti.endemickej oblasti.
ŠŠpecipeciáálne opatrenialne opatrenia: ochrana pred po: ochrana pred poššttíípanpaníím komm komáármi je tak isto rmi je tak isto 
dôledôležžititáá ako samotnako samotnéé ooččkovanie.kovanie.



ZZááverver
NiekoNiekoľľko zko záásad ochrany zdravia cestovatesad ochrany zdravia cestovateľľov:ov:
–– vvččasnasnéé aa dôsledndôslednéé ooččkovanie,kovanie,
–– dodrdodržžiavanie ziavanie záásad prsad príísnej osobnej hygieny,snej osobnej hygieny,
–– pitie len sprpitie len spráávne dezinfikovanej alebo prevarenej vody,vne dezinfikovanej alebo prevarenej vody,
–– konzumkonzumáácia jedcia jedáál sl s overenou kvalitou,overenou kvalitou,
–– opatrenia proti uopatrenia proti ušštipnutiu komtipnutiu komáármi armi a iným hmyzom,iným hmyzom,
–– chemoprofylaxiachemoprofylaxia proti malproti maláárii,rii,
–– nikdy neprehliadnunikdy neprehliadnuťť pohryznutie psom, mapohryznutie psom, maččkou alebo iným kou alebo iným 

zvierazvieraťťom,om,
–– vystrvystrííhahaťť sa pohlavnsa pohlavnéému styku smu styku s neznneznáámymi osobami.mymi osobami.



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť


