מטיילים בריא

ערכת טיפים ,הנחיות ועצות טובות למטיילים

שלום רב,
כל טיול ,ובוודאי טיול לחו"ל ,הוא חוויה מרגשת .על אחת כמה וכמה,
כאשר מדובר בטיול למקומות רחוקים ואקזוטיים! כל טיול ,ובוודאי
טיול לחו"ל ,דורש תכנון ,הכנה והיערכות מראש .על אחת כמה
וכמה נכון הדבר ,כאשר מתכננים טיול ממושך ,למקומות נידחים
ורחוקים ,אשר עיקר קסמם בהיותם פחות מודרניים ומתקדמים
מהעולם המוכר לנו ביום-יום...
דווקא כאשר פנינו למחוזות החלום והאקזוטיקה  -חשוב שנקדיש
תשומת לב יתירה לנושא הבריאות ,כדי לצמצם ככל שניתן סכנות
וסיכונים אפשריים:
•יש ללמוד ולהכיר היטב את יעדי הטיול שאליהם פניכם ,ובכלל זה
סיכונים בריאותיים האופייניים ליעדים אלה
•יש להתגונן מבעוד מועד ,על ידי חיסונים ונטילת טיפול תרופתי מונע
•חשוב לזכור ,כי בעיות בריאותיות המטרידות אתכם בארץ  -לא
ייעלמו בחו"ל ,אלא ימשיכו להטריד אתכם גם שם ...לכן ,חשוב
מאוד להיערך מראש ,כדי שלא לפגום בהנאת הטיול
•ואף פעם ...אל תגידו "יהיה בסדר"!
בחוברת שלפניכם ,ריכזנו כללי "אצבע" עיקריים וחשובים ,שיסייעו
לכם לתכנן את הטיול ,תוך שימת לב מרבית לסוגיות בריאות
רלבנטיות ,וכן לשמור על בריאות תקינה ו/או לטפל בעצמכם
ביעילות במידת הצורך  -במהלך הטיול.
הקפדה על כללים אלה תעזור לכם ליהנות מהטיול ,לצמצם ככל
שניתן סכנת הידבקות במחלות זיהומיות האופייניות ליעדים
האקזוטיים שבדרככם ,ולחזור הביתה  -שלמים ובריאים.
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צוות מרפאת המטיילים במרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"
בבאר שבע עומד לרשותכם בכל עת .נשמח ללוות אתכם בתהליך
ההכנה לטיול ,ולהשיב על כל שאלה בנושא בריאות שתתעורר
לקראת הנסיעה.
לתשומת לבכם:
•השירות ניתן ללקוחות כל קופות החולים
•השירות הינו מחוץ לסל הבריאות והוא כרוך בתשלום
•הנחה ללקוחות כללית ,ותעריפים מיוחדים ללקוחות
"כללית מושלם" ופלטיניום.
בברכת נסיעה טובה ובריאה,
צוות מרפאת המטיילים במרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"
בבאר שבע
לתיאום מועד לייעוץ ,התקשרו :טל08-6403199/08-6400560 .
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מתכננים טיול?
הנה כמה טיפים שחשוב לקחת בחשבון:
בזמן התכנון
•ההיערכות לטיול צריכה להיעשות בהתאם לגיל ,למגדר ,למצב
הבריאותי ,ליעדים המתוכננים ולמשך השהייה הצפוי בחו"ל
•למטיילים הסובלים ממחלות כרוניות (כמו :סוכרת ,מחלת מעי
דלקתית ,מחלת ריאות כרונית וכד') ,אשר נמצאים במעקב
רפואי ,מומלץ להיוועץ מראש עם הרופא המטפל ,לגבי צורך
בהתאמת הטיפול לתנאי הטיול המתוכנן ,ונקיטה באמצעי
זהירות ספציפיים .מומלץ להצטייד במכתב ,המעיד על המחלה
הקיימת ומפרט את התרופות הקבועות אותן הם נוטלים (רצוי
שהמכתב יהיה מודפס ובשפה האנגלית)
•אם אתם לוקחים תרופות על בסיס קבוע  -יש להכין כמות
מספקת של תרופות למשך הטיול ,ולקחת מרשמים הכתובים
בלועזית ומציינים את השם הגנרי (לא המסחרי) של התרופות
ואת מינון החומר הפעיל (לצורך רכישת התרופה בחו"ל,
במידת הצורך)
•למרכיבי משקפיים/עדשות מגע  -רצוי להצטייד במרשם של
אופטומטריסט ,למקרה של אובדן או שבירה של המשקפיים/
העדשות
•מתכננים טיול לארצות עולם שלישי? רצוי לגשת מבעוד מועד
לבדיקת רופא שיניים ורופא נשים
•טרם הנסיעה ,רצוי לצלם/לסרוק מסמכים הקשרים לטיול (כולל
פנקס חיסונים) ,לצורך גיבוי.
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בזמן הטיול
•השתמשו במים מטוהרים ולא במי ברז
•הרבו ברחצת ידיים  -כאמצעי למניעת הדבקה במחלות זיהומיות
•בא לכם לעשות קעקוע ( )TATOOאו חורים ( )PIERCINGבעור?
מומלץ בחום שלא לעשות זאת בארצות עולם שלישי .מאוד לא
רצוי גם לערוך תגלחת רחוב בתער ,מחשש להעברת מחלות
•הימנעו מסמים! השימוש בסוגי סמים המצויים במזרח הרחוק,
בדרום אמריקה ובארצות העולם המתפתח ,עלול לגרום לנזק
בלתי הפיך ,מלבד היותו בלתי חוקי .זכרו! למרות זמינות הסמים,
קיימים במדינות אלה חוקים מחמירים ביותר נגד שימוש
ואחזקת סמים
•בעת קיום יחסי מין  -הקפידו על שימוש באמצעי מניעה (קונדומים)
•הימנעו מרחצה באגמי מים מתוקים ,בעיקר באפריקה (כמו אגם
מלאווי) ,מחשש להדבקה במחלת הבילהרציה ,המועברת על ידי
חלזונות מים מתוקים .ההמלצה אינה מתייחסת למי ים
•אל תגעו בנבלות או בעורות של חיות ,ואל תפשטו פרוות מפגרי
חיות ,מחשש להדבקה ממחלות זיהומיות ,העוברות על ידי
קרציות ומחוללים זיהומיים נוספים.
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•זכרו :רוב הבעיות הרפואיות של מטיילים בריאים הן על רקע
תאונות ,בעיקר תאונות דרכים ,טיפוס והתנסויות בכלי שיט
ורפטינג .שיקול דעת ואמצעי זהירות פשוטים ,ימנעו בעיות רבות:
ÃÃהימנעו מנסיעה בשעות החשיכה בכבישים שאינם
מתומררים ומוארים
ÃÃאל תנהגו בכלי רכב דו גלגליים ללא ניסיון קודם (כמו
טוסטוסים באיי תאילנד)
ÃÃלעולם אל תוותרו על אמצעי בטיחות ,כמו :קסדת מגן ,חגורת
הצלה וכד'
ÃÃאל תנהגו תחת השפעת חומרים משכרים
ÃÃהקפידו על מלווה בעת טיפוס לגבהים.

•ההמלצות שבחוברת שלפניכם מהוות בסיס מידע
בלבד ,ואינן תחליף לייעוץ של רופא מוסמך
•אין להשתמש בתרופות או בטיפולים המוזכרים ,ללא
ייעוץ רפואי
•רגישות לתרופות או למרכיביהן  -יש לבדוק עם רופא
מטפל לפני נטילתן!!!
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עזרה ראשונה ותרופות
לאן שלא תיסעו ,תמיד טוב שתהיה בהישג יד ערכת עזרה ראשונה,
ובה כמה דברים חיוניים לשעת הצורך ,על כל צרה שלא תבוא...

ציוד עזרה ראשונה:
•חומרי•חבישה•:אגדים•(פלסטרים)•,גזה••,10X10תחבושות• •אגד•
אלסטי• •מספריים•,פינצטה•להוצאת•חפצים•זרים• •חומרי•חיטוי•:
יוד•,אלכוהול•• •70%משחה•אנטיביוטית•לטיפול•בפטרת•ובשפשפת•
לשימוש•מקומי• •מדחום•(לא•שביר)

תרופות נגד אלרגיה:
• -FENISTIL GELלשימוש מקומי .טוב לטיפול בתגובות אלרגיות
מקומיות לעקיצות חרקים
•טבליות לטיפול בתגובות אלרגיות סיסטמיות-כלליות
•טיפות או ג'ל לשימוש מקומי לאף ,כמו OTRIVIN

תרופות נגד כאבים ולהורדת חום:
ACAMOL/DEXAMOL, ALGOLYSIN, ADVIL, NUROFEN, VOLTAREN

תרופות נגד מחלת נסיעה (למי שסובל):
 TRAVAMINאו מדבקות SCOPOLAMIN

תרופות לטיפול בהפרעות מערכת העיכול:
•לטיפול בבחילות והקאות  -טבליות ( PRAMINיש גם פתילות למי
שאינו מסוגל לבלוע כדור)
•לטיפול בכאבי בטן ושלשולים  -טבליות IMODIUM, KALBETEN
•לטיפול בהתייבשות  -אבקות או כדורים להכנת תמיסות מלחים
הניתנות בשתייה
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תכשירים אנטיביוטיים שכדאי לקחת איתכם לטיול (בכפוף
לבדיקת רגישות והתאמת הטיפול לכם מול הרופא המטפל)
ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם רופא המשפחה ויועץ
המרפאה למטיילים.
•לטיפול בזיהומי מערכת העיכול ודרכי השתן מומלץ לקחת
איתכם תרופה ממשפחת הקוינולונים ( )TARIVID / CIPROשימו
לב אסור בשימוש בהריון ולחולים אפילפטיים.
•לטיפול בזיהומי דרכי נשימה עליונות מומלץ תרופה ממשפחת
הפנצילינים ( – )MOXYPENנא לשים לב למי שרגיש לפנצילין
•לטיפול בזיהומים עוריים מומלץ משחת בקטרובן או תרופה
ממשפחת הפנצילינים או צפלאלוספורינים.

תרופות ותכשירים מומלצים נוספים:
•לנשים הסובלות מפטרת בדרכי המין ,או שהומלץ להן ליטול
טיפול מונע מלריה ב ,DOXYLIN -מומלץ לגשת לרופא מטפל
ולקבל מרשם לטיפול ,כמוVag.tab.AGISTEN, Tab.TRICAN :
ללא מרשם רופא
•תכשיר•דוחה•יתושים••-המכיל•לפחות• 25%-30%חומר פעיל
•DEETאו•אוטן•המכיל• 20%פיקרידין
•תכשירי הגנה מפני קרינת השמש ,בעלי מקדם הגנה של SPF
 15לפחות
•תכשיר לטיפול בכוויות :ג'ל  ,ALOE VERAאו Cr REFRIGERANS
•ערכה•לטיהור•מים•:תמיסת•יוד• ,TINC.IODINE•2.5%כדורי כלור,
פילטרים
•למרכיבי משקפי ראייה/עדשות :זוג נוסף ,מרשם למשקפיים של
אופטומטריסט ,וחומר לשטיפת עדשות הראייה
•היפוטירס  - Eטיפות עיניים ,תמיסה סטרילית להקלה מהירה
של יובש בעיניים.
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אמצעי זהירות לאוכל ושתייה
בחלק גדול מהיעדים האקזוטיים קיימים ליקויים תברואתיים רבים,
הבאים לידי ביטוי בזיהום המים והמזון .הסיבות העיקריות לכך הן
מערכות לא תקינות להובלת מים וביוב ,המאפשרות עירוב של מי
שופכין במי השתייה וההשקיה .באופן זה מועברות מחלות רבות,
כגון :צהבת  ,Aטיפוס הבטן ושיתוק ילדים  -אותן ניתן למנוע על ידי
חיסון מראש .אולם יש מחוללי מחלות רבים נוספים שאין נגדם חיסון
קיים .לפיכך ,חשוב להקפיד על ההנחיות הבאות:

שתייה:
•בקבוקי מים זמינים היום בכל רחבי העולם .הקפידו לשתות מים
אך ורק מבקבוקים סגורים (מים מינרליים או מים מטוהרים) או
שתייה מוגזת.
•אין לשתות מי ברז או כל משקה אחר שלא מבקבוק/פחית ,אלא
אם עברו תהליך טיהור
•רצוי להימנע מצחצוח שיניים במים לא מטוהרים
•לא מומלץ להשתמש בקוביות קרח שהוכנו ממים לא מטוהרים
(גם לא במשקאות חריפים).

טיהור מים:
יש כמה שיטות שבאמצעותן תוכלו לטהר מים לשתייה ,לצחצוח
שיניים או לשטיפת מזון:
•הרתחת המים במשך  3-1דקות .שימו לב שבגבהים המים
רותחים בטמפרטורה נמוכה יותר ולכן פחות יעיל לטיהור.
•חיטוי על ידי טיפות יוד •Tinc.iodineבריכוז••,2.5%בתמיסה•ללא•
תוספת אלכוהול או כספית
ÃÃהחיטוי ייעשה על ידי טפטוף  10-5טיפות יוד לליטר מים
(תלוי בעכירות המים)
ÃÃלאחר הכנסת היוד למים יש להמתין כשעה
ÃÃרק לאחר מכן ניתן להשתמש במים אלה לשתייה ,לצחצוח
שיניים או לשטיפת מזון.
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•שימוש בפילטרים לטיהור המים
כל סוגי מטהרי המים ניתנים לרכישה בבית מרקחת או בחנויות
לציוד מטיילים .בכל שיטות הטיהור השונות יש להקפיד על שימוש
על פי הוראות היצרן.
•חיטוי על ידי הכנסת כדורי כלור למים
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פירות וירקות:
•לא מומלץ לאכול פירות וירקות טריים (למשל ,סלט) ,במיוחד לא
במסעדות ובדוכני רחוב .ניתן לאכול פירות וירקות לאחר בישול,
טיגון או צלייה
•פירות וירקות מומלץ לקלף ולשטוף במים מטוהרים,
לפני אכילתם
•ניתן לאכול פירות וירקות בעלי קליפה עבה ,כמו :פרות הדר או
בננה ,שקולפו על ידכם .ניתן גם לאכול פירות שאוכלים רק את
תוכנם הפנימי ,כמו :אבטיח ומלון
•שתיית שיקים מפירות עלולה להוביל למחלות ,מכיוון שהמים לא
מטוהרים והחלב אינו מפוסטר.

חלב ומוצריו:
יש להימנע מאכילה ושתייה של חלב ומוצריו (כמו :מעדנים,
גבינות ,גלידה ,פודינג וכד') במידה ולא עברו תהליך של פסטור.

בשר ,עוף ,דגים וביצים:
בשר ומוצריו וביצים עלולים להיות קרקע לצמיחה והתרבות של
נגיפים ,חיידקים ,טפילים ,תולעים וכד' .לכן חשוב מאוד להקפיד
על כמה כללי זהירות:
•להימנע מאכילת בשר נא (קרפצ'יו ,סטייק טרטר וכד')
•לצרוך אך ורק מוצרי בשר ועוף שעברו בישול ,טיגון או צלייה .חשוב
לצרוך את המזון כאשר המוצר מבושל היטב וחם בזמן האכילה
•מומלץ להימנע מאכילת דגים ופירות ים ,שאינם מבושלים היטב.
•יש דגים המכילים רעלים מסוכנים באזורים מסוימים ,שחלקם
אינם נהרסים בחום .במקרה של ספק ,מומלץ להתייעץ עם
המקומיים
•ביצים עלולות להוות מצע לצמיחת חיידקים ,כמו :סלמונלה,
ולהעברת מחלות.
•מומלץ לאכול אך ורק ביצים מבושלות היטב ,ולהימנע ממאכלים
המכילים ביצים לא מבושלות ,כמו :רטבים המכילים מיונז ,ביצים
רכות ,חביתות חצי-עשויות ,פודינג וכד'.

12

טיפול בשלשול המטיילים
(’)Diarrhea Travelers
סימנים:
•שלשול (לפחות  3יציאות ליום) מלווה בחום ,בחילה ,הקאה
וכאב בטן
•הסכנה העיקרית הינה התייבשות.

מניעה:
•הקפדה על אמצעי זהירות בכל הנוגע לאוכל ושתייה
•הקפדה על רחיצת ידיים ,במיוחד לפני צריכת מזון ושתייה

טיפול:
•מנוחה ,הימנעות ממאמץ גופני
•שתייה מרובה ככל האפשר ,ותוספת מלחים ,על ידי צריכת מרק,
קרקרים או חטיפים מלוחים
•שימוש בתמיסה המכילה מלחים
( ,)Oral Rehydrating Solution-ORSקיימות בשוק אבקות וכדורים
שניתן להוסיף להם נוזלים על פי ההוראות המצורפות
•אם המחלה נמשכת למעלה מיומיים ,ובמיוחד אם היא מחמירה:
ÃÃניתן לקחת אנטיביוטיקה ממשפחת הקווינולונים (בדרך כלל
ציפרוגיס או טריויד למבוגרים ,או אזיתרומיצין לילדים) במשך
 1-3ימים
ÃÃבכל מקרה של חום גבוה ,יציאות דמיות או חשש להתייבשות -
יש לפנות לקבלת עזרה רפואית.
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זהירות  -עקיצות חרקים!
מחלות רבות מועברות על ידי עקיצות חרקים .יתושים מעבירים
מלריה ,קדחת צהובה ,דלקת מוח יפנית ,קדחת דנגי וכד' .מחלות
נוספות מועברות על ידי קרציות (קדחת הבהרות ,מחלת ליים),
זבובי צה-צה (מחלת השינה) ,זבובי חול (ליישמניאזיס  -שושנת
יריחו) ופרעושים .הסיכון לחלות תלוי בארצות היעד ,עונות השנה,
מקום השהייה (במקומות כפריים או עירוניים) ,משך השהות ,מצבכם
הבריאותי והקפדה על התנהגות מונעת.

כמה טיפים כללים:
•ההגנה היעילה ביותר כנגד מחלות המועברות על ידי חרקים -
היא להימנע ככל האפשר מעקיצות חרקים
•חשוב להכיר את המחלות הנפוצות באזור הטיול
•לא פחות חשוב להכיר את דפוסי ההתנהגות של החרקים
המעבירים מחלות.
למשל :יתושים מעבירי מלריה עוקצים לפנות ערב ,בלילה ולפנות
בוקר .יתושים מעבירי קדחת הדנגי  -נוהגים לעקוץ דווקא
בשעות היום
•רצוי לישון במקום המוגן מפני יתושים .אם אין בנמצא מקום כזה -
יש לרסס היטב את החדר ולישון מתחת לכילה ספוגה בחומר
קוטל יתושים.
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מה חשוב לעשות?
•למרוח שטחי גוף גלויים בתכשיר דוחה חרקים .תכשירים
מומלצים:
 .1תכשירים המכילים (DEET )N.N-Diethylmetatololuamide
תכשירים•בריכוז•של•לפחות••25%-30%יעילים•למספר•שעות•.
הם מותרים לשימוש מעל גיל חודשיים .לתינוקות עדיף
להשתמש בכילה מהודקת לעגלה או מנשא ,ספוגה בחומר
קוטל יתושים פרמטרין.
 .2תכשירים המכילים ( - picaridin )3023 KBRאוטן ,בריכוז
•.20%אין•עדיין•מספיק•מידע•על•בטיחות•שימוש•לילדים.
 -Oil of lemon eucalyptus .3מותר לשימוש מעל גיל .3
•יש לחזור על הפעולה מידי  6-4שעות ,בהתאם לריכוז החומר
הפעיל  DEETבתכשיר.
•ככל שהריכוז גבוה יותר  -משך ההגנה שהתכשיר מעניק ארוך יותר
• במידה ומאוד מזיעים או מנגבים את העור ,יש לחזור על מריחת
התכשיר הדוחה יתושים
•על מנת להפחית תופעות לוואי אפשריות ,מרחו שכבה דקה
והימנעו משאיפת התכשיר לריאות ו/או ממגע עם העיניים
•שטפו את העור מן התכשיר ברגע שאתם מגיעים למקום מוגן
•כאשר משתמשים במקדם הגנה ,יש למרוח אותו לפני דוחה
היתושים .בלילה כאשר נמצאים במקום מוגן מחרקים יש לשטוף
את דוחה היתושים אם אתם נמצאים בחוץ בשעות הפעילות של
היתושים ,או שוהים במקומות בעלי סיכון גבוה (כמו ,ג'ונגל) -
לבשו בגדים בהירים וארוכים ,שיכסו כמה שיותר משטח הגוף
•רצוי ללבוש בגדים בעלי בד עבה ,מכיוון שיתושים מסוגלים
לעקוץ דרך בגדים דקים
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•בזמן טיול ביערות ובג'ונגלים:
נעלו נעלים סגורות וגרביים הספיגו את הבגדים ,הכילות וכד'
בפרמטרין (חומר מדביר חרקים) בדקו את שלמות הכילות
והרשתות ,והקפידו להכניס את קצות הכילות מתחת למזרן
ככל שניתן ,הישארו באזורים מוגנים (חדר ממוזג עם חלון סגור,
רשת נגד יתושים במצב תקין ו/או כילה ספוגה פרמטרין) על
אחת כמה וכמה חשוב להימצא באזור מוגן בשעות שבין רדת
הערב ועד לפנות בוקר  -שהן שעות הפעילות המרביות של
נקבת האנופלס  -היתוש מעביר המלריה .בשעות אלה הקפידו
במיוחד להישאר בתוך חדרים ממוזגים ,ובדקו שהחלונות מוגנים
על ידי רשתות ,ושיש כילות מעל המיטות (בעיקר באזורים
כפריים) מידי יום ערכו חיפוש לנוכחות קרציות על גופכם.
הסרתן יכולה למנוע מחלה.

מה חשוב לא לעשות?
•לעולם אל תמרחו את התכשיר על פצעים ומקומות מגורים
בעור ,מסביב לעיניים ,הפה וחלקי גוף מכוסים בבגדים
•הימנעו מבישום .הריח עלול למשוך חרקים
•אל תלבשו תכשיטים או בגדים בצבעים עזים ,כיוון שהם מושכים
יתושים
•אל תלכו יחפים ,בעיקר לא בלילה או כשאתם עוברים דרך
עשבים גבוהים ,חורשות או יערות .נמצאים שם חרקים וטפילים
רבים ,העלולים לחדור דרך עור הרגליים ,בעיקר אם יש לכם
שריטות.
•אל תשבו ישירות על קרקע וחול ,בייחוד באזורים שבהם חיים
בעלי חיים .במידה ואין בנמצא מקומות ישיבה אחרים ,שבו על
שמיכה .כך תימנעו ממגע עם חרקים וקרקע מזוהמת .לאחר
השימוש ,הקפידו לנער את השמיכה היטב.
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 - DEETשימוש נכון להגנה נכונה
•החומר הפעיל ביותר נגד יתושים ,קרציות ,פרעושים וזבובים
עוקצניים הינו  ,DEETשהוא המרכיב הפעיל בהרבה תכשירים
דוחי חרקים
•ל DEET -חסרון אחד גדול :הוא נספג דרך העור ויש כאלה
שמפתחים כתגובה אליו תופעות לוואי קשות (בעיקר ילדים)
•קיימים תכשירים המבוססים על פולימרים של  ,DEETהמגבילים
את הספיגה דרך העור ועל ידי כך ,מפחיתים גם את הסיכון
לתופעות לוואי
•השימוש ב:DEET -
ÃÃלמבוגרים•:תכשירים•בריכוז•של•30%-50%
ÃÃחשוב ביותר לקרוא את הוראות השימוש המצורפות לתכשיר
ÃÃשימוש לא נכון עלול להיות לא יעיל ,ואף מזיק .למשל,
התכשיר עלול לגרום להמסת חומרים פלסטיים ,כגון :עדשות
מגע או שעונים.

פרמטרין  -קוטל חרקים לכילות ולבגדים
•פרמטרין הוא חומר סינתטי ,הזהה בהרכבו לחומרים כימיים
המצויים בצמחים ממשפחת החרציות
•הפרמטרין נמכר כנוזל להשריה או כתרסיס ,המיועד לריסוס
בגדים ,חלונות ,כילות וכד' ,כאמצעי מניעה נוסף לעקיצת
חרקים
•ניתן לרכוש בגדים ומוצרים שעברו ריסוס מקדים בפרמטרין.
משך הפעולה משתנה לפי סוג התכשיר ,אבל על פי רוב ,טווח
היעילות של הטיפול הוא כחודש ימים
•לעולם אין למרוח פרמטרין ישירות על העור.
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מלריה
מלריה היא מחלת חום הנגרמת על ידי טפיל חד תאי ,המדביק תאי
דם אדומים וגורם לתמס שלהם .עם התקדמות המחלה ,יכולה
להיות פגיעה באיברים פנימיים כמו כליות ,ריאות ומוח ,עד כדי
מצבים מסכני חיים .יש ארבעה זני טפילים שונים המחוללים את
מחלת המלריה .הזן המכונה  Plasmodium palcifarumנחשב
כגורם למחלה היותר מסוכנת .ההדבקה נעשית על ידי עקיצת יתוש
ממשפחת האנופלס ,על פי רוב בשעות הערב והלילה.
המלריה נחשבת לנפוצה במחלות הטפיליות הפוגעות בבני האדם.
מעריכים כי מידי שנה נדבקים במחלה למעלה מ 500 -מיליון איש,
וכי היא גורמת למיליון עד שלושה מיליון מקרי מוות בשנה  -רובם
בילדים מתחת לגיל  5שנים.
המלריה נפוצה ב 103-מדינות ,במיוחד באפריקה ,בתת היבשת
ההודית ,בדרום מזרח אסיה ,במרכז ובדרום אמריקה ובאיי דרום
הפסיפיק ,כמו :פפואה ,ניו גינאה ואיי סולומון .ארצות רבות הצליחו
למגר את המלריה ,אולם בעקבות שינויי אקלים ,עמידות נרכשת
של הטפיל נגד התרופות ,ועמידות היתושים נגד קוטלי החרקים,
חלה התפשטות באזורי הסיכון של המחלה.
המלריה מהווה מעמסה כבדה על העמים החיים באזורים
הטרופיים וסכנה משמעותית למטיילים .חשוב לדעת כי הדבקה
ראשונה במלריה (למשל ,בזמן טיול) מסכנת במחלה קשה יותר.
קבוצות נוספות בסיכון-יתר לפתח מחלה קשה ,הן נשים בהיריון
וילדים מתחת לגיל .5
נכון להיום ,אין עדיין חיסון אפקטיבי למניעת הדבקה במלריה .לכן,
להקפדה על אמצעי הגנה כנגד עקיצות חרקים יש חשיבות עצומה
במניעת המחלה .לאחרונה אף הוכח ,כי השימוש באמצעי הגנה
למניעת עקיצות הוריד את התמותה ממלריה בארצות אפריקה.
בנוסף ,מומלץ בעת השהות באזורים המוכרים כאזורי סיכון
להדבקה ,לקחת תרופות מונעות מחלה.

19

תרופות למניעת הדבקה במחלת המלריה
•לריאם ( 250 )MEFLOQUINEמ"ג
ÃÃתרופה הנלקחת פעם בשבוע ,ומהווה את הטיפול המונע
העיקרי נגד מלריה ברוב הארצות הטרופיות
ÃÃיש להתחיל את הטיפול לפחות שבועיים לפני הנסיעה,
להמשיך בנטילת הכדור פעם בשבוע לאורך כל השהות
באזור הנגוע במלריה ,ועוד ארבעה שבועות לאחר עזיבת אזור
הסיכון
ÃÃבספרות הרפואית מתועדים אנשים שלקחו טיפול מניעתי
ב LARIAM -במשך שנתיים ,כך שזהו הטיפול המתאים גם
לשימוש לטווח ארוך
ÃÃתופעת הלוואי העיקרית של ה LARIAM -הם סיוטי לילה
(בשיעור•של• 1-3%מהמשתמשים) .למרות השמועות
הרווחות ,רק אחד מכל  13אלף משתמשים דיווח על הזיות
כתופעת לוואי של נטילת התרופה.
ÃÃהשימוש ב LARIAM -אסור על חולי אפילפסיה ,סכיזופרניה או
מחלה פסיכיאטרית פעילה.
ÃÃגם מטיילים הנוטלים תרופות ממשפחת חסמי הבטה (כמו:
נורמלול ,פרופרנולול) אינם יכולים לקחת במקביל ,LARIAM
מחשש להפרעות קצב לבביות.
•דוקסילין ( 100 )DOXYLLINEמ"ג
ÃÃתרופה אנטיביוטית המשמשת בד"כ לטיפול בזיהומי עור
ודרכי הנשימה ,ובעלת פעולה גם נגד טפילי המלריה
ÃÃהתרופה נלקחת פעם ביום בישיבה או בעמידה ,לאחר אוכל,
ויש לשתות לאחר מכן  2כוסות נוזלים ולהישאר בתנוחה
זקופה (ישיבה ,עמידה או הליכה) לפחות במשך שעה
ÃÃמתחילים בנטילת  DOXYLLINEיומיים לפני החשיפה.
ממשיכים ליטול כדור ליום במשך השהות באזור הנגוע,
וממשיכים באותו מינון עד  4שבועות לאחר עזיבת האזור
ÃÃהשימוש ב DOXYLLINE -מתאים באזורים שבהם טפיל
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המלריה עמיד בפני לריאם (כמו :תאילנד ,באזור הגבול עם
קמבודיה ,לאוס ובורמה) ו/או במקרים שבהם אין המטייל יכול
להשתמש בLARIAM -
ÃÃאין לקחת את התרופה בזמן היריון ,ואין לתת אותה לילדים
מתחת לגיל  8שנים
ÃÃנטילת  DOXYLLINEיכולה להיות קשורה לרגישות יתר לשמש
ÃÃנשים הנוטלות  DOXYLLINEעלולות לסבול מפטרת של
הנרתיק (כתגובה לכל טיפול אנטיביוטי ממושך).
•ארלן ( 500 )CHLOROQUINEמ"ג ,או פלקווניל (HYDROXY-
 400 )CHLOROQUINEמ"ג
ÃÃתרופה המשמשת לטיפול מונע מלריה ,באזורים שבהם
טפילי המלריה אינם עמידים נגדה (בעיקר במרכז אמריקה
ובמזרח התיכון)
ÃÃאת התרופה נוטלים פעם בשבוע ,החל משבוע לפני הכניסה
לאזור החשיפה ,במהלך כל השהות באזור ועד  4שבועות
לאחר מכן
ÃÃיש לקחת את התרופה עם אוכל
ÃÃתופעות הלוואי מינימליות ,בעיקר בחילה וכאב בטן (נדיר)
ÃÃנטילת  PLAQUENILלאורך זמן (היינו :מספר חודשים) עלולה
להוביל לשקיעת החומר הפעיל בקרנית העיניים ,ומחייבת
מעקב של רופא עיניים.
•מלרון ()MALARONE
 MALARONEÃÃהיא תרכובת של שתי תרופות נגד טפילים:
 250 ATOVAQUONEמ"ג ,ו 100 PROGUANIL -מ"ג
ÃÃהתרופה נלקחת פעם ביום ,החל מיומיים לפני הכניסה לאזור
החשיפה ,כל משך השהות באזור החשיפה ועוד שבוע נוסף
לאחר מכן
ÃÃהתרופה יעילה למניעת מלריה בכל אזורי העולם .היא בעלת
פרופיל בטיחות טוב עם מיעוט תופעות לוואי ,שהעיקריות
שבהן הן :בחילה ,הקאה ,כאב בטן וכד ,וכן פריחה וגרד (נדיר)
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ÃÃחסרונה העיקרי הוא המחיר.
ÃÃנטילת התרופה לאחר ארוחה או עם כוס חלב  -מגביר את
ספיגתה דרך מערכת העיכול
ÃÃהתרופה אינה מאושרת לנשים בהיריון ולחולים עם אי ספיקה
כלייתית
ÃÃלילדים השוקלים פחות מ 40 -ק"ג יש לתת מינון מותאם
ÃÃניתן לתת את התרופה גם כטיפול במחלת המלריה ,ולא רק
כמניעה ,במקרים הבאים:
»Ãבעת חשד למחלה  -כאשר יש סימפטומים של חום,
צמרמורות ,שיעול ושלשול ,ללא סימנים למחלה זיהומית
ברורה אחרת
»Ãנמצאים בטווח של למעלה מ 48 -שעות ממרפאה סבירה
שבה נתן לאשש את האבחנה
»Ãאופן הנטילה של התרופה במקרה זה 4 :טבליות ליום
במשך  3ימים ,סה"כ  21טבליות .במקביל ,יש לעשות כל
מאמץ להגיע לבדיקה רפואית.
•פרימקווין ()PRIMAQUINE
ÃÃתרופה למניעת מלריה בעיקר מטיפוס  VIVAXבאזורים
ספציפיים ,כמו :עמק נהר האמו באתיופיה
ÃÃהתרופה נלקחת אחת ליום על קיבה מלאה ,החל מיום קודם
לנסיעה ,במהלך השהיה באזור החשיפה ועוד שבוע לאחריה
ÃÃלפני נטילת התרופה ,חובה לבצע בדיקה של רמת האנזים
( G6PDאנזים החסר באוכלוסייה הידועה כ"רגישה לפול"),
כיוון שהיא אסורה לשימוש באנשים בעלי רמות נמוכות של
אנזים זה
ÃÃתופעות הלוואי העיקריות של התרופה הן :בחילות ,הקאה
וכאב בטן .תופעות אלה נמנעות על פי רוב כאשר מקפידים
ליטול אותה על קיבה מלאה.
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קדחת הדנגי
קדחת הדנגי היא מחלה נגיפית המועברת על ידי עקיצות יתושים
ממשפחת  .Aedesיתושים אלה עוקצים בשעות היום ושיא פעילותם
הוא כשעתיים לאחר הזריחה וכשעתיים לפני השקיעה .הנגיף שייך
למשפחת  ,Flaviviridaeעליה נמנים גם נגיף הקדחת הצהובה,
וקדחת הנילוס המערבי .יש ארבעה תתי זנים של קדחת הדנגי .אין
הדבקה ישירה של המחלה בין בני אדם.
ב 20-השנים האחרונות יש עלייה ניכרת בשכיחות קדחת הדנגי
ותפוצתה הגיאוגרפית בעולם .מידי שנה מדווחים עשרות מיליוני
חולים .לאחרונה ,דווח על התפרצות של המחלה באזור ריו דה
ז'ניירו בברזיל .ההדבקה נפוצה יותר בעונת הגשמים ,עקב ריבוי
היתושים מעבירי המחלה .ניתן להידבק בקדחת הדנגי בכל
האזורים הטרופיים ,אך היא שכיחה במיוחד בדרום-מזרח אסיה,
לרבות איי תאילנד ,תת היבשת ההודית ,מרכז אמריקה והאיים
הקריביים.

סימני המחלה
•לאחר  4-14יום מעת העקיצה יכולים להופיע הסימפטומים
הבאים :עליית חום פתאומית ,כאבי ראש ,וכאבי מפרקים ,שרירים
וגב תחתון .אצל מרבית החולים יופיעו גם בחילות והקאות5-3 .
ימים לאחר מכן יכולה להופיע אצל כמחצית החולים גם פריחה,
המתפשטת צנטריפוגלית :מהגב לגפיים ולפנים
•השלב החריף של המחלה נמשך בד"כ כ 10-ימים .ההבראה
יכולה להמשך כ 4-שבועות
•בצורה החמורה יותר של המחלה יש ירידה במספר טסיות הדם,
וכתוצאה מכך מופיעים שטפי דם עוריים ,ולעתים גם שטפי
דם פנימיים ודלקת של איברים פנימיים .מהלך זה אופייני יותר
להדבקה בילדים מתחת לגיל  15ו/או להדבקה חוזרת בנגיף מזן
שונה
•אין טיפול ספציפי נגד הנגיף והמחלה אותה מחולל .טיפול תומך
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מתאים מוריד משמעותית את שיעורי התמותה בחולים קשים.
ללא טיפול רפואי תומך מתאים ,מדווח באוכלוסיות בסכנה על
עד• 50%שיעורי תמותה ,לחולים בצורה החמורה של המחלה.

מטיילים בסיכון
•גורם הסיכון העיקרי להדבקה הוא חשיפה ליתושים מעבירי
המחלה
•ביקור באזורים עם מאגרי מים עומדים ,המהווים מקום דגירה
ליתושים ,והיעדר שימוש באמצעים דוחי יתושים ,מעלים את
הסיכון להדבקה
•חשוב לזכור ,כי מטיילים שחלו בעבר בקדחת הדנגי ,חשופים
למחלה בצורתה הקשה ,היה ויידבקו בה פעם נוספת .לפיכך,
עליהם לשקול בכובד ראש ביקור באזורי חשיפה ,ולנקוט במרב
אמצעי הזהירות נגד עקיצת יתושים אם החליטו לבקר באזור
מועד לחשיפה למחלה.

מניעה וטיפול
•אין כיום חיסון רשום למניעת הדבקה בקדחת הדנגי
•אין טיפול ספציפי במחלה או בנגיף הגורם לה
•אמצעי ההגנה היחיד מפני קדחת הדנגי הוא הימנעות מעקיצת
יתושים ,על ידי שימוש בתכשירים דוחי יתושים המכילים את
החומר הפעיל .DEET
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קדחת הChikungunya -
מחלה ויראלית העוברת ע"י עקיצת יתוש ממשפחת הAedes -
בשעות היום והלילה .תפוצתה הגיאוגרפית של המחלה היא :החוף
המזרחי באפריקה ,איי סיישל ,מאוריציוס ,סרי לנקה והודו (במיוחד
בערים) ודרום מזרח אסיה.
•קדחת הצ'יקונגוניה היא מחלת חום ,המלווה בכאבי מפרקים
ולעתים בפריחה מפושטת
•המחלה מופיעה  1-12יום לאחר העקיצה
•החום נמשך בדרך כלל עד שבוע ,אך כאבי המפרקים (בדרך
כלל בכפות הידיים ו/או הרגליים) ,יכולים להתמיד עד שנה
מההדבקה
•כיון שמדובר במחלה נגיפית ,אין טיפול ספציפי לאחר ההדבקה
•אמצעי המניעה היעיל ביותר הוא הקפדה על אמצעי מיגון
מעקיצות יתושים.

כלבת Rabies
כלבת הינה מחלה הנגרמת על ידי נגיף (וירוס) המדבק בעת מגע
עם יונקים חולים כגון :כלבים ,חתולים ,קופים ,שועלים ועטלפים.
תקופת הדגירה של המחלה נמשכת לרוב חודש עד  3חודשים אבל
לפעמים ימים ספורים ושנים.
חשוב מאד! לאחר חשיפה לוירוס ,ניתן לקבל חיסון המגן מפני
התפרצות המחלה .עיכוב בקבלת החיסון לאחר החשיפה לבעל
החיים הנגוע ,תגרום למוות ודאי.
על מנת לצמצם את סיכויי ההדבקה במחלה ,חשוב להקפיד
במהלך הטיול על הכללים הבאים:
 .1יש להתייחס לכל יונק כאילו הוא נגוע בכלבת .חשוב במיוחד
להימנע מכל מגע ומשחק עם בעלי חיים העשויים להעביר
את הנגיף
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.2
.3

.4

.5

.6

אין לגעת בנבלות או בעורות של חיות ואין להפשיט פרוות
מפגרי חיות כיוון שמחלת הכלבת (וגם אחרות) מועברות גם
כאשר החיה מתה
בכל מקרה בו ננשכים על-ידי בעל חיים ,בראש ובראשונה יש
לחטא את הפצע במים וסבון או בכל חומר חיטוי אחר לפחות
 15דקות .לאחר מכן יש לפנות בהקדם האפשרי לשלטונות
הבריאות המקומיים על מנת לקבל חיסון בדחיפות עליונה (גם
אם חוסנת לפני הנסיעה)
במקרה של נשיכות או שריטות עמוקות שגרמו לדימום ,יש
לקבל באופן דחוף טיפול בהזרקת נוגדנים נגד כלבת Rabies
) immune globulin (RIGסביב לפצע ,ובנוסף  4-5מנות של חיסון
נגד כלבת .הנוגדנים מקנים הגנה מיידית נגד המחלה עד
להשפעת החיסון ,אבל הם יקרים מאד ולא תמיד זמינים גם
במרכזים גדולים
במידה ומתכננים טיול בארצות בהם המחלה נפוצה ,באיזורים
רחוקים ממרכזים רפואיים ,או מתכננים מגע אינטנסיבי עם
בעלי חיים במהלך הטיול ,כדאי לקבל חיסון קדם חשיפה הניתן
ב 3 -זריקות בהפרש של שבוע ו 21/28 -יום .במקרה חשיפה
לא זקוקים לזריקת נוגדנים ,עדיין חייבים לקבל  2זריקות
נוספות של חיסון נגד כלבת .רצוי תוך  10ימים.
ילדים קטנים בעיקר פגיעים.
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מחלות המועברות מאדם לאדם
תנאי צפיפות מגבירים את הסכנה להידבק בנגיפים ובחיידקים
המתפזרים באוויר או עוברים במגע קרוב מאדם לאדם .מטוסים,
אמצעי תחבורה ציבורית ,שווקים הומים ואירועים המוניים ,עלולים
להגביר את הסיכון להידבק במחלות .בחלק גדול מהמקרים מדובר
בווירוסים הגורמים למחלות קלות וחולפות ,אך קיימות מספר מחלות
הדורשות התייחסות מיוחדת:

שפעת
•מחלת השפעת עלולה להוות מטרד אצל צעירים ולגרום
לסיבוכים אצל תינוקות ומבוגרים
•ניתן ורצוי להתחסן מראש אם הנסיעה היא בעונת השפעת
בארצות היעד:
ÃÃבארצות הנמצאות בהמיספרה הדרומית  -עונת השפעת
חלה בעונת הקיץ שלנו
ÃÃבארצות משווניות  -עונת השפעת נמשכת כל השנה.

חצבת
•מחלה ויראלית שעלולה לגרור סיבוכים קשים
•ילידי  1978ואילך מחוסנים נגד המחלה (לאחר שקיבלו שתי
מנות חיסון)
•ילידי  1978 – 1957זקוקים להשלים מנה שנייה במידה ולא
קיבלו שתי מנות
•ילידי  1957ומטה  -אינם זקוקים לחיסון כלל.

דלקת קרום המוח המנינגוקלית
•המחלה קיימת בשכיחות נמוכה בכל העולם ,ובשכיחות גבוהה
באזורים מסוימים של אפריקה ,תת היבשת ההודית וארצות
מסוימות בדרום אמריקה
•החיידק עשוי לעבור במגע קרוב מאדם לאדם ,אך רק לעתים
נדירות הוא גורם למחלה .יחד עם זאת ,המחלה קשה מאוד ,ולכן
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מומלץ להתחסן כאשר מתוכננת נסיעה לארצות אלה
•נשאי המחלה הם בעיקר ילדים ובני נוער .לכן ,הנוסעים לאזורים
אלה מתוך כוונה לעסוק בפעילות קהילתית או מקצועית -
חייבים להתחסן קודם לנסיעה.

שחפת
•חיידק השחפת עובר מאדם לאדם בתנאי צפיפות .הסיכוי
להידבק בחיידק עולה כאשר קיים מגע קרוב עם האוכלוסייה
המקומית במדינות בהן שכיחות המחלה גבוהה
•במקרים מסוימים מומלץ לבצע תבחין עורי ( )PPDהמעיד
על חשיפה קודמת לחיידק .תוצאת המבחן עשויה להועיל אם
וכאשר לאחר החזרה לארץ ,עולה חשד לחשיפה לחיידק במהלך
הנסיעה.

מחלות העוברות במגע מיני
•נגיף האיידס ( )HIVונגיף צהבת מסוג  Bעלולים לעבור על ידי
מגע מיני עם אדם הנושא את נגיף המחלה
•חשוב לדעת כי ניתן להידבק גם מנשא של הנגיף ,קודם
להתפרצות המחלה
•מגע מיני מזדמן עם אנשים שאינם מוכרים ,או עם נותני שירותי מין
(כגון פרוצות) הנושאים את הנגיף ,הינה דרך ההידבקות הנפוצה
ביותר באיידס במהלך הטיול .ניתן להידבק גם ב"מכוני עיסוי"
•יש להתייחס לכל מגע מיני מזדמן כאל אפשרות הדבקה באיידס,
בזיבה ,בעגבת ובהרפס ,ולהקפיד על שימוש בקונדום.

מחלות העוברות בעירוי דם או מחטים מזוהמות
•הן נגיף האיידס והן נגיפי צהבת מסוג  Bו C -עלולים לעבור
גם דרך דם נגוע ו/או שימוש במחטים מזוהמות (בעת הזרקת
סמים ,קבלת חיסונים ,עירויים ,קעקועים וכד')
•חשוב לדעת כי בחלק ניכר מהארצות המתפתחות ,לא נבדקות
מנות הדם באופן שגרתי ,ואין ערובה לכך שהן נקיות מנגיף
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האיידס .כמו כן ,לא תמיד נמצא מלאי של מחטים ומזרקים
חד פעמיים
•לחולי סוכרת המזריקים לעצמם באופן קבוע ,מומלץ להצטייד
במחטים ובמזרקים חד-פעמיים בכמות מספקת לכל תקופת
הטיול ,וכן באישור רפואי בשפה האנגלית המעיד על היותם חולי
סוכרת ,על מנת למנוע חשד לשימוש בסמים
•במידה ויש צורך בקבלת מנת דם בעת הטיול ,עדיף להתרים
חבר קרוב או אדם מוכר ,לקבלת מנת דם טרייה
•בכל מקרה של צורך באשפוז ,מומלץ לשקול אפשרות לחזור
ארצה ,ולהימנע מהסיכון הרפואי הכרוך באשפוז בארצות אלה.
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מחלת גבהים
מחלת הגבהים נגרמת כתוצאה מרכוזי חמצן נמוכים השוררים
באזורים גבוהים ,הגורמים ללב ולריאות למאמץ יתר ,על מנת לספק
את כמות החמצן הדרושה לרקמות הגוף .מקובל כי ככל שעולים
לגובה רב יותר ,בקצב מהיר יותר ,גובר הסיכון לפתח את המחלה.
המחלה עלולה להופיע כבר בגבהים של מעל  2000מטר ,והיא יכולה
להופיע אצל כל מטייל ,לרבות מטיילים צעירים ובריאים.
ניתן למנוע את המחלה על ידי עלייה בקצב מתון ,תוך הקפדה על
מנוחה מידי פעם ,לצורך התאקלמות בגובה החדש .בנוסף ,יש
תרופות למניעת המחלה .בדרגתה הקשה ,מחלת גבהים היא מחלה
מסכנת חיים המחייבת פינוי מיידי.

תסמינים
•כאבי ראש ,עייפות ,נדודי שינה ,סחרחורת ,עצבנות ,בלבול ,כאבי
שרירים ,חוסר תיאבון ,בחילה והקאות .נפיחות בפנים ובכפות
הידיים והרגליים ,קוצר נשימה במאמצים הולכים וקטנים עד
תחושת מחנק
•בדרגת חומרה קשה ,עלולה המחלה להוביל לסכנת חיים ,עקב
התפתחות בצקת ריאות ו/או בצקת מוחית.

אוכלוסייה בסיכון
•כל מטפס  -גם אם הוא צעיר בריא וללא מחלות רקע ידועות
•מטיילים בסכנת יתר :חולים עם מחלת ריאות כרונית ,חולים עם
אי ספיקת לב או מום לב כחלוני ,ואנשים עם אנמיה.

אזורי טיול מועדים
יעדים גבוהים כמו  LA PAZבוליביה LHASA ,טיבט LEH ,בלדאק
שבהודו ,הרי האנדים (פרו ,בוליביה ,צ'ילה) ,רכס ההימליה (נפאל,
טיבט) והר קניה שבאפריקה
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מניעה
•עלייה איטית למקומות גבוהים הנמצאים בגובה של 2000-3000
מטר ,בקצב רצוי של  300-600מטר ליום טיפוס
•אם מרגישים קושי בהסתגלות  -מומלץ לרדת לצורך השינה
כ 500 -מטרים מהנקודה הגבוהה ביותר אליה הגעתם ,לקחת
כ 24 -שעות לצורך התאקלמות ,ורק אז להמשיך ולטפס על פי
התכנית המקורית
• 125-250 Diamoxמ"ג פעמיים ביום (סה"כ עד  500מ"ג ביום),
החל מיום לפני העלייה לגובה ובמשך ארבעה ימים בגובה
החדש ,בתוספת שתייה מרובה
• Diamoxמכיל סולפה ואסור לרגישים לתכשיר זה.

טיפול
•עם גילוי תסמינים למחלת גבהים  -יש להפסיק לטפס מיד!!!
•שימוש ב Diamox-באותו מינון עד ליום אחרי היעלמות
התסמינים
•היה והתסמינים נמשכים גם לאחר מנוחה של יום:
ÃÃיש לרדת לפחות  500מ' בגובה ,עד לשיפור ההרגשה
ÃÃיש לשקול שימוש בתוספת חמצן.
•במקרים קשים:
ÃÃיש לדאוג לפינוי המטייל לאזור נמוך במהירות האפשרית
ולפנות לסיוע רפואי.
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מידע למתחסנים
חשוב
לדעת

תוקף
החיסונים

HAVRIX
A
VAQTA

לכל החיים צהבת A
•נגיף הגורם לדלקת הכבד שביטוייה
העיקריים הם חום וצהבת .הנגיף מועבר
ע"י מזון/שתייה ויכול באופן נדיר לגרום
למחלה מסכנת חיים
•מנת החיסון הראשונה נותנת הגנה טובה
בשנה הראשונה לחיסון .מנת הבוסטר,
הניתנת  12-6חודשים לאחר הזריקה
הראשונה ,מקנה חיסוניות לאורך שנים
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :כאב ואודם
באזור ההזרקה ,כאב ראש ,מחלה דמוית
שפעת•(ב 10-20%-מהמתחסנים).
לכל החיים צהבת B
•נגיף הגורם לדלקת קשה של הכבד ,מלווה
בחום וצהבת בעור ובעיניים .בצורתה
הכרונית עלולה הדלקת לגרום למחלת כבד
כרונית עם כשל כבדי ו/או ממאירות של
הכבד
•הנגיף מועבר על ידי נוזלי גוף ,כמו :דם
וזרע (יחסי מין לא מוגנים ,תכשירי דם לא
בדוקים ומחטים מזוהמות)
•תהליך ההתחסנות כולל  2-3זריקות לפני
הנסיעה ,וזריקה נוספת  6-12חודשים
לאחר מכן.
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :כאב במקום
ההזרקה ,חום סיסטמי.

Sci B
VAC

שם החיסון
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חשוב
לדעת

תוקף
החיסון

שם החיסון

TYPHIM
THYPHERIX

 2-3שנים

 - TYPHOID FEVERטיפוס הבטן
•מחלת חום חריפה הנגרמת על ידי חיידק
המועבר באוכל ושתייה .המחלה יכולה
להתבטא בחום ,כאבי בטן ,שלשולים
והקאות
•החיסון ניתן כזריקה חד פעמית ,המגינה
מפני•מחלה•בכ 70%-מהמתחסנים ,למשך
 3שנים
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :כאב ,אודם
וחום מקומי במקום ההזרקה.

 5 MENCEVAXשנים
דלקת קרום המוח חיידקית
•מחלה חיידקית העוברת על ידי הפרשות
של דרכי הנשימה .יכולה לגרום לחום גבוה,
כאבי ראש ,שינוי במצב ההכרה ,הקאות
ופריחה .בצורתה החמורה ,יכולה המחלה
לגרום אף למוות ,תוך  24-48שעות
•מנת חיסון בודדת נותנת הגנה למשך כ3-
שנים ויותר
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :תגובה
מקומית של כאב ואודם במקום ההזרקה,
עייפות וכאב ראש.
JE
 2-1שנים -JAPANESE ENCEPHALITIS
( 2זריקות) דלקת מוח יפנית
•מחלה נגיפית ,הנפוצה במזרח הרחוק
במיוחד באזורים כפריים .המחלה מועברת
על ידי עקיצת יתושים וגורמת לדלקת של
המוח
•תהליך ההתחסנות מורכב מ 2 -זריקות
עוקבות (תהליך החיסון האידיאלי הוא ימים
.1,28
•החיסון מקנה הגנה מפני המחלה למשך
עד  1-2שנים
MENINGOCOCCAL MENINGITIS
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חשוב
לדעת

תוקף
החיסון

JE

 2-1שנים -JAPANESE ENCEPHALITIS
( 2זריקות) דלקת מוח יפנית (המשך)
•תופעות•לוואי•שכיחות•לחיסון•:כ10%-
מהמתחסנים עלולים לסבול ממחלה דמוית
שפעת .עד  10ימים לאחר החיסון ,ייתכנו
תופעות•אלרגיות•ב 0.5-1%•-מהמתחסנים.
תופעות אלה נפוצות יותר באנשים עם
אלרגיות קודמות ,במיוחד לעקיצת דבורים.
בנוסף ,ייתכנו סיבוכים נוירולוגיים (נדיר).
 10שנים  - YELLOW FEVERקדחת צהובה
•מחלה וירלית מסכנת חיים ,המועברת על
ידי עקיצת יתושים באגן האמזונס בדרום
אמריקה ובארצות אפריקה הסוב-סהרית.
•מתן חיסון  10ימים לפחות לפני הנסיעה,
מהווה תנאי כניסה לחלק מארצות אלה
•החיסון מקנה הגנה מפני המחלה למשך
כ 10 -שנים
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :מחלה דמוית
שפעת  5-14יום לאחר ההרכבה אצל
 2-5%מהמתחסנים ,תגובות של אלרגיה
ורגישות יתר ,מחלה דמוית ( YFנדיר)
נמצאים בסיכון אנשים עם ירידה במערכת
החיסונית ואנשים מעל גיל 60
•אין לחסן בחיסון זה :אנשים הרגישים
לביצים ,תינוקות מתחת לגיל  9חודשים
ואמהות המניקות תינוקות בגיל זה .חולים
עם ירידה ניכרת במערכת החיסונית
(למשל ,לאחר השתלת אברים)  -כיוון
שמדובר בחיסון מנגיף חי מוחלש ,ניתן
לחסן בביטחה את בני משפחתם.

YF

שם החיסון
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חשוב
לדעת

תוקף
החיסון

IPV

 10שנים  - POLIOMYELITISשיתוק ילדים
•המחלה נגרמת על ידי נגיף העובר באוכל
ומעלה
ובשתייה ,והיא יכולה להתבטא כמחלת חום
המלווה בשיתוק הגפיים
•תהליך ההתחסנות הראשוני מתבצע ברוב
ארצות העולם בקבלת סדרה של  3-5חיסונים
•נוסעים מבוגרים הנוסעים לאזורים עם
פעילות פוליו (כמו :תת היבשת ההודית
וחלק מארצות אפריקה) ,זקוקים לזריקת
דחף בודדת ,שתוקפה  10שנים
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :כאב ,אודם
וחום מקומי באזור הזריקה ,בטווח של
 6-12שעות מההזרקה.
 10שנים  - TETANUSצפדת
•מחלה הנגרמת מזיהום חתכים או פצעים
בעור ,העלולה לגרום לעווית שרירית וצורך
בהנשמה
•החיסון הראשוני נעשה במהלך הילדות.
•לקראת נסיעה ,יש לתת זריקת דחף,
שתהיה בתוקף למשך  5-10שנים
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :כאב וחום
מקומי באזור הזריקה.
לכל החיים חצבת ,חזרת ואדמת
•חיסון בנגיף חי מוחלש נגד  3מחלות הילדות:
חצבת ,חזרת ואדמת ,ניתן פעמיים במהלך
החיים ,בהפרש מינימאלי של  4שבועות
•החיסון ניתן למטיילים בעיקר למניעת
הדבקה בחצבת
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :תגובות
אלרגיות•(נדיר)•,מחלת•חום•אצל•5-15%
מהמתחסנים ,כשבוע לאחר מתן החיסון,
לעתים  -תפרחת חולפת
•אין לחסן בחיסון זה :אנשים מדוכאי חיסון,
אנשים עם רגישות יתר לחלבון ביצה
ונשים בהריון.

TD

MMR

שם החיסון
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חשוב
לדעת

תוקף
החיסון

שם החיסון

RABIES

 3שנים

כלבת
•מחלה הנגרמת על ידי נגיף ,שמועבר
בנשיכה ,בשריטה או בליקוק של בעל חיים
חולה ממשפחת היונקים ,או שהיה במערה
עם עטלפים נגועים .סימני המחלה :ריור
יתר ,שינוי התנהגות וסימנים נוירולוגיים.
מרגע•הופעת•הסימנים•יש• 100%תמותה.
•החיסון ,קדם חשיפה מכיל נגיף מומת
וניתן ב 3 -מנות ,בזמנים קבועים ,לפני
הנסיעה .בחשיפה לבעל חיים נגוע  -יש
להשלים עוד  2מנות חיסון בחו"ל ,בהפרש
של  3ימים .לא זקוקים לזריקת נוגדנים נגד
כלבת.
•תופעות לוואי שכיחות לחיסון :כאב ,אודם
ונפיחות באזור ההזרקה ,פריחה וגרד עד 3
שבועות אחרי החיסון.
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מידע כללי
שמי:
סוג הדם שלי הוא:

My name is:
My blood type is:

טלפונים של אנשים הקרובים אליי:
רופא המשפחה שלי הוא
-

Personal connections:

My personal doctor is

טלפונים שחשוב לדעת ,למקרה הצורך:
חדר המצב במשרד החוץ
שגרירויות ישראל בארצות היעד של הטיול
רופאים  /בתי חולים  /מרפאות במסלול הטיול
-
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מידע למטייל באינטרנט
•אתר רשת המרפאות בניהולו של
הרופאהישראלי ד"ר רפי קוט
בווייטנאם

איתור מרפאות ובתי חולים בחו"ל
•אתר שבו ניתן למצוא מרפאות
מטיילים ברחבי עולם

http://www.vietnammedicalpractice.com

http://www.istm.org

•אתר מרפאת המטיילים הוותיקה
בעולם ,בקטמנדו ,נפאל

•אתר הארגון הבילאומי לסיוע רפואי
למטיילים

http://www.ciwec-clinic.com

http://www.iamat.org/index.cfm

מידע על מחלת גבהים:

מידע והדרכה למטיילים  -אנגלית

•אתר החברה הבינלאומית לרפואת
הרים

•מידע למטיילים באתר המרכז
האמריקני לבקרת מחלות ()DCD

http://www.ismm.org

http://wwwnc.cdc.gov/travel/default.
aspx

•מדריך אינטרנטי לרפואת גבהים
ולבעיות בריאות של מטיילי הרים

•אתר מסחרי המתמקד ברפואת
מטיילים ,ובו מדריך בריאותי מעולה
ומידע מועיל על יעדים ,כולל כתובות
של מרפאות מומלצות

http://www.high-altitude-medicine.com

מידע והדרכה למטיילים  -עברית
•אתר משרד הבריאות הישראלי

http://www.travmed.com

www.health.gov.il

•אתר בריטי בנושא בריאות מטיילים,
הכולל מפות סיכון מלריה מצוינות

•אתר "למטייל"
/http://www.lametayel.com

http://www.fitfortravel.scot.nhs.uk/
home.aspx

•מדריך המטיילים של אתר ארגון
הבריאות עולמי ()WHO
http://www.who.int/ith/en

מטיילים בריא :המדריך המלא של כללית
למטיילים בחו"ל:
באתר תמצאו מידע מגוון ,מעניין ומועיל  ,ומדריכים ממוקדים בתחומים שונים
הקשורים לנסיעה לחו"ל ,כמו :מדריך לשמות חיסונים וסוגיהם ,מדריכי
מחלות ,מדריך לנסיעה עם ילדים ותינוקות ,מדריך למטיילים בגילאים
מבוגרים ,מידע על ביטוחי כללית חו"ל ועוד
איך מגיעים?
•היכנסו לאתר הבית של כלליתhttp://www.clalit.co.il :

•הקליקו על סגנון חיים
•לחצו על מטיילים
•בחרו להיכנס למידע רפואי למטייל  /מטיילים בריא

39

מתכננים טיול לחו"ל?
בדרך עוצרים במרפאת המטיילים של סורוקה!
מרפאת המטיילים של סורוקה תעניק לכם:
ייעוץ רפואי והדרכה
חיסונים
מידע לקראת נסיעתכם למגוון יעדים בעולם
התקשרו אלינו עוד היום 08-6403199 :
שירותי המרפאה ניתנים במסגרת השר"מ ללקוחות כלל קופות
החולים וכרוכות בתשלום

לפרטים ומידע:

המר
בליפאה פועלת
ווי מקצועי
ל של המכון
מח
מיו
לות זיהו ת

שירותים נוספים בשר"מ:
סדנאות תזונה מרפאת ספורט בדיקות סקר תקופתיות
הידרותרפיה קורסי הכנה ללידה פודיאטריה
התעמלות למניעת בריחת עצם שירותים לנשים הרות
לפרטים ומידע08-6403199 :

