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AKTUALITY
JE ČAS ZAČÍT MYSLET NA OČKOVÁNÍ DO CIZINY
Chystáte se na exotickou dovolenou nebo na obchodní
cestu do zahraničí a nevíte, jaká očkování jsou nutná?
Přijďte se poradit se svým lékařem.
Pro stanovení vhodného očkování je třeba posoudit
cílovou destinaci a roční období, ale také délku pobytu,
způsob cestování či současný zdravotní stav (chronická
onemocnění, alergie). Důležitá je anamnéza s ohledem
na předchozí imunizace, kontraindikace očkování, věk,
pohlaví, případně těhotenství a imunitní stav. Pro
správný efekt je podstatné načasování, protože některá
očkování potřebují několik dávek.
Nejdříve ze všeho lékař zkontroluje úplnost
a platnost pravidelného očkování proti tetanu. Po jeho
případném doplnění je nutné naplánovat povinná
očkování, pokud nějaká země, do které se chystáte,
vyžaduje. Nakonec přijdou na řadu očkování doporučená.
Mezi nejčastější patří očkování proti virové hepatitidě A
a B, břišnímu tyfu, meningokoku různých typů, vzteklině,
klíšťové encefalitidě a chřipce. U osob starších třiceti let
je při návštěvě endemických oblastí doporučováno přeočkování proti dětské obrně a záškrtu.
K povinným patří v současné době např. očkování proti žluté zimnici při cestách do zemí Afriky
a Střední a Jižní Ameriky a meningokoku při cestách do Saudské Arábie.
Každý očkovaný dostane před cestou mezinárodní
očkovací průkaz, v němž musí být uvedeno datum
očkování, jméno lékaře a razítko, dále šarže
vakcíny, případně samolepicí štítek z vakcíny.
Samozřejmě nesmí chybět jméno očkovaného,
jeho pohlaví, datum narození a podpis. Počítejte
s tím, že při vstupu do země budete muset
mezinárodní očkovací průkaz předložit. Při absenci
kteréhokoli z údajů je však neplatný.
Poskytujeme nejen poradenství a očkování, ale i prevenci běžných onemocnění od „cestovatelského“
průjmu až po problémy s časovým posunem.

K našim lékařům se můžete objednat na tel.: 222 075 120
nebo e-mailem na adrese poliklinika@narodni.cz

PŘEDSTAVUJEME
VŠEOBECNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE/RODINNÉ LÉKAŘSTVÍ: MUDr. Václav Beneš
MUDr. Václav Beneš je absolventem I. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Je dlouholetým zkušeným
praktickým lékařem, který působil jako rodinný lékař
i v zahraničí. Vede semináře v mezinárodním studentském programu „Prague Selective“. Řadu let byl také
aktivní jako vysokoškolský odborný asistent a zástupce
vedoucího Katedry všeobecného lékařství IPVZ v Praze.
MUDr. Václava Beneše můžete kontaktovat s jakýmkoliv
zdravotním problémem či s požadavkem konzultace
vašeho zdravotního stavu. Nabízí komplexní péči
a vyšetření. Díky vybudovaným kontaktům vás v případě
potřeby osobně doporučí k příslušnému specialistovi.
Poskytuje pravidelné preventivní prohlídky osob i zaměstnanců zaměřené na zjištění rizikových faktorů
v případě podezření na jakékoliv onemocnění. Zajišťuje očkování, včetně očkování pro cesty do
zahraničí.
MUDr. Beneš vydává certifikáty a osvědčení potřebná pro získání řidičských průkazů, zbrojních
průkazů, lékařské posudky pro zaměstnavatele aj. Specializuje se rovněž na lékařské zprávy pro
velvyslanectví USA v ČR.

PREVENCE
ZBYTEČNÉ UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK ŠKODÍ
Antibiotika jsou léky, které zastavují růst některých
mikroorganismů nebo usmrcují. Téměř polovina
antibiotik je ovšem užívána zbytečně. Namísto
pozitivního léčebného efektu se tak lidé stávají vůči
antibiotikům stále odolnější. Hrozí, že tyto léky jednou
přestanou účinkovat úplně.
Mnoho pacientů s respiračními infekcemi se domnívá, že
jejich stav vyžaduje antibiotika. Nemusí to ale být
pravda, protože antibiotika jsou účinná při bakteriálních
infekcích, ale ne při virových. O tom, zda je nemocný potřebuje nebo ne, může tedy zodpovědně
rozhodnout pouze lékař. Proto také jsou u nás antibiotika vydávána pouze na předpis.
K rozlišení bakteriální a virové infekce se používá test CRP-C – reaktivní protein. Jeho hladina v krvi se
zvyšuje už po šesti až dvanácti hodinách od začátku každého druhu bakteriálního zánětlivého procesu.
CRP je proto považováno za nejčastěji ordinované vyšetření ve vyspělých zemích západního světa, a to
od úrovně praktického lékaře až po vysoce specializovaná pracoviště. Provádíme jej i na naší poliklinice.
Při užívání antibiotik je důležité využívat všechny lékařem předepsané dávky, i když se již cítíte lépe.
Jestliže léčbu ukončíte příliš brzy, nemusí antibiotika zničit všechny bakterie a můžete znovu
onemocnět. Vždy užívejte jen antibiotika, která lékař předepsal při aktuální léčbě konkrétně vám.
Nikdy nepoužívejte léky, které jste v minulosti nedobrali ani předepsané někomu jinému.

Zpravodaj vychází měsíčně.
Poliklinika na Národní, Národní 9, 110 00 Praha 1
Přijít můžete i bez objednání.

