ZDROWIE

ZEMSTA
FARAONA
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ZDROWIE
Zemsta faraona, zemsta Montezumy,
zemsta sułtana. BIEGUNKA PODRÓŻNYCH, BO O NIEJ MOWA, PRZYTRAFIA
SIĘ PONAD POŁOWIE TURYSTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA WCZASY DO EGIPTU LUB INNYCH KRAJÓW ARABSKICH.
W ODRÓŻNIENIU OD ZWYKŁEJ BIEGUNKI WIRUSOWEJ LUB BAKTERYJNEJ,
BIEGUNKA PODRÓŻNYCH WYNIKA ZE
ZMIANY FLORY JELITOWEJ, PRZYJMOWANIA INNEGO POŻYWIENIA, ZMIANY TEMPERATURY, A NAWET STRESU
ZWIĄZANEGO Z PODRÓŻĄ. Może pojawić się już kilka godzin po przyjeździe

i towarzyszyć nam przez około 5 dni.
Szczególnie narażone są na nią osoby
starsze o obniżonej odporności oraz
dzieci.

PRZYCZYNY I OBJAWY
BIEGUNKI PODRÓŻNYCH
Biegunka podróżnych spowodowana
jest, jak już wcześniej wspomniano,
odmienną od naszej naturalnej florą
bakteryjną w danym miejscu. Osoby
mieszkające na innym kontynencie
czy też po prostu w innym klimacie,
są odpowiednio przystosowane do ży-

cia w swoim środowisku. Ciemniejsze
włosy czy skóra to tylko część tarczy
obronnej organizmu. Kluczową rolę
pełni jednak flora bakteryjna. Często na
wakacjach nie potrafimy oprzeć się cudownym egzotycznym potrawom, nieznanym nam wcześniej przyprawom
czy owocom. Kieliszek czegoś mocniejszego również może być przyczyną
wystąpienia zemsty faraona. Nie tylko
różnorodność kulinarna, ale też zbyt
duże ilości nowego jedzenia powodują
wystąpienie biegunki. Podstawowe objawy to: przynajmniej trzy luźne stolce,
bóle i skurcze mięśni gładkich brzucha,
nudności, a bardzo często także wymioty, gorączka, dreszcze i wreszcie
odwodnienie - bardzo niebezpieczne
dla organizmu.

JAK ZDJĄĆ KLĄTWĘ
FARAONA, CZYLI
CZYM SIĘ LECZYĆ?
Leczenie przebiega podobnie jak
w przypadku
zwykłej
biegunki.
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY
PODAĆ ODPOWIEDNI PROBIOTYK.
BARDZO POMOCNE SĄ LEKI, ZAWIERAJĄCE W SWYM SKŁADZIE SUBSTACJE
LECZNICZE O NAZWIE LOPERAMIDUM
LUB NIFUROKSAZYDUM, CZYLI TYPOWE PREPARATY PRZECIWBIEGUNKOWE.
HAMUJĄ PERYSTALTYKĘ JELIT, A TYM
SAMYM NIE POZWALAJĄ NA USUWANIE WODY Z ORGANIZMU. Warto
mieć też pod ręką węgiel leczniczy lub
smektyny. Działają one na zasadzie absorpcji. Wyłapują toksyny z organizmu,
odtruwając go. Węgiel należy jednak
stosować ostrożnie, gdyż może absorbować także inne leki. Przydatne mogą
okazać się również leki rozkurczowe
z drotaweryną lub papaweryną, które
rozluźniają mięśnie przewodu pokarmowego. Bardzo ważne jest to, aby
nie dopuścić do odwodnienia. Dlatego
już przy pierwszych objawach należy
podawać elektrolity i zwiększyć podaż
płynów. Istotną rolę w leczeniu ma
odpowiednia dieta. Należy zrezygnować z lokalnych smakołyków,
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ZDROWIE

ostrych przypraw, surowych warzyw
i owoców, mleka i jego niepasteryzowanych przetworów.

•

HIGIENA PRZEDE
WSZYSTKIM
Jednak nasze wakacje nie muszą tak
wyglądać. Aby uniknąć nieprzyjemności, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
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•

Przed każdym posiłkiem należy
umyć dokładnie ręce. Dobrze jest
mieć przy sobie żel antybakteryjny
lub chusteczki odkażające. Ręce
trzeba wymyć także po każdym
wyjściu w teren oraz po wizycie
w toalecie.
MOŻEMY PIĆ JEDYNIE WODĘ BUTELKOWANĄ. STARAMY SIĘ WYPIĆ
JĄ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI TUŻ

PO OTWARCIU. DO MYCIA ZĘBÓW
RÓWNIEŻ BEZPIECZNIEJ JEST UŻYWAĆ WODY BUTELKOWANEJ NIŻ
ZWYKŁEJ - Z KRANU.
•

Należy unikać ulicznych fast foodów, barów, czy stoisk z napojami. Nawet jeśli stołujemy się w restauracjach, powinniśmy wybierać
tylko jedzenie poddane w całości
obróbce termicznej.

ZDROWIE
•

Nie wolno jeść posiłków, które nie
były przechowywane w lodówce.
Jeśli mamy taką możliwość, prosimy o przygotowywanie jedzenia
na naszych oczach.

•

Warzywa i owoce za każdym razem
trzeba dokładnie umyć oraz obrać
ze skórki.

•

Nie można pić niepasteryzowanego mleka ani jego przetworów.

•

Alkohol i drinki należy spożywać
bez dodatku lodu, który może być
przygotowywany z wody z kranu!

•

Należy unikać kąpieli w okolicznych rzekach i jeziorach.

•

Zarówno przed wyjazdem, jak
i w trakcie pobytu w obcym miejscu należy przyjmować probiotyki.
Warto zaopatrzyć się w preparaty,
które nie wymagają przechowywania w lodówce, by móc mieć je
zawsze pod ręką.

Jeżeli jednak nie uda nam się zachować
którejś z powyższych zasad, zwłaszcza
tych dotyczących jedzenia i picia, i na
przykład zjemy surowy owoc lub posiłek
zaserwowany na ulicy, można zaapliko-

wać sobie kieliszek wódki (nie dotyczy
to dzieci!) lub przyjąć od razu 2 kapsułki
węgla aktywnego.

ABC PODRÓŻNIKA, CZYLI
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO WYJAZDU
Teoretyczne przygotowanie do podróży
i wakacji to ważna czynność, której nie
należy pomijać. Aby uniknąć wielu kłopotów, zwłaszcza zdrowotnych, trzeba
zapoznać się ze specyfiką miejsca, do
którego się wybieramy. Pomocne mogą
okazać się różnego rodzaju blogi i fora
internetowe czy przewodniki dla podróżujących. Znajdziemy tam wiele przydatnych informacji na temat wybranego
miejsca, mieszkańców czy miejscowej
kuchni oraz pomocne wskazówki i rady.
Ważne są też opinie znajomych – wbrew
pozorom poczta pantoflowa to kopalnia
wiedzy! Tak przygotowani możemy zacząć pakować swoje bagaże.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OPRÓCZ UBRAŃ
I INNYCH WAKACYJNYCH AKCESORIÓW,
TRZEBA SKOMPLETOWAĆ RÓWNIEŻ PODRÓŻNĄ APTECZKĘ. JEŻELI NIE MAMY POJĘCIA, CO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ, WARTO PORADZIĆ SIĘ LEKARZA LUB FARMACEUTY.
Poza tym, każdorazowa wizyta u lekarza
przed wyruszeniem w podróż jest wskazana. Bezpieczniej jest sprawdzić, czy

REKLAMA

Zwalcza biegunkę już po 1 dawce*
Leczy objawy biegunki w zespole
jelita drażliwego.**

* pojedyncza dawka 4 mg (2 tabletki) ** u osób dorosłych po uprzednim zdiagnozowaniu choroby przez lekarza
IMODIUM® INSTANT Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki. Objawowe
leczenie ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego u osób dorosłych po uprzednim zdiagnozowaniu tej choroby przez lekarza. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita
krętego lek może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek
substancję pomocniczą. Wiek poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką, z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit, z bakteryjnym zapaleniem jelita
cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków
o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub
niedrożności jelit. Leczenie biegunki lekiem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe.
MAT/5040/02/2018

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

z naszym zdrowiem jest wszystko w porządku, czy nie rozwija się w organizmie
żadna infekcja. Przy okazji można poradzić
się w kwestii doboru leków na wyjazd oraz
dowiedzieć się, jak postąpić w sytuacji,
gdy nie uda się uniknąć choroby.

ABY MÓC SKUTECZNIE
LECZYĆ ZEMSTĘ FARAONA,
NALEŻY UZUPEŁNIĆ NASZĄ
APTECZKĘ O:
leki przeciwbiegunkowe
absorbenty
(węgiel aktywowany, smektyny)
leki rozkurczowe
leki na receptę,
zalecone i przepisane przez
lekarza
elektrolity
ziołowe krople lub herbatki
poprawiające trawienie
probiotyki, najlepiej posiadające
w składzie różne szczepy, i w postaci umożliwiającej przewożenie
i przechowywanie poza lodówką.
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO WAKACJI TO KLUCZ DO
UDANEGO WYPOCZYNKU! Przy zachowaniu zasad higieny i zdrowym rozsądku, nic złego nie powinno się wydarzyć. Profilaktyka wystąpienia biegunki,
a także umiar w próbowaniu nowych
potraw, powinny nas uchronić przed
tą uciążliwą i nierzadko groźną dolegliwością. Powinniśmy być szczególnie
ostrożni w trakcie zagranicznych wyjazdów, ponieważ w egzotycznych krajach
dostęp do opieki medycznej może być
utrudniony lub ograniczony ze względu
barierę językową.
ANNA ROKOSZAK
Pracownik Apteki

13

