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»Tudi potovanje, dolgo tisoče kilometrov, 
se začne z enim samim korakom."

Naj bo potnikov prvi korak na posvet o cepljenju in drugih napotkih za
varovanje zdravja.



• Ljudje, vseh starosti potujejo po svetu, s tem pa so izpostavljeni tveganjem
zaradi: 
• različnih nalezljivih bolezni, ki lahko nastopijo že na potovanju ali pa šele po vrnitvi, 
• neustreznih higienskih razmer
• spremembe nadmorske višine, izjemna vlažnost, visoke ali nizke temperature, UV 

sevanje. 
• prometa in raznih športnih ali adrenalinskih podvigov.   

• Večino tveganj je mogoče zmanjšati z ustreznimi ukrepi pred, med in po
potovanju. 

• Veliko vlogo pri tem imajo potniki sami, pa tudi zdravstveni delavci, 
potovalne agencije in drugi organizatorji potovanj ter letalske in ladjarske
družbe. 



Ključni dejavniki, ki vplivajo na tveganja, 
povezana s potovanjem

• destinacije, trajanje, sezona potovanja

• namen potovanja

• način prevoza

• standardi namestitve, higiene živil, vode in sanitarij

• vedenje potnika

• zdravstveno stanje potnika



Ustrezni preventivni ukrepi in previdnost
lahko zmanjšajo tveganje za zbolevanje in 
nezgode

• Potovalne bolezni pomenijo veliko težavo na potovanju, obenem pa 
predstavljajo breme tudi v obliki stroškov zdravljenja in odsotnosti z 
dela, saj gre pogosto za težave, ki se nadaljujejo po vrnitvi, saj
nekatere okužbe lahko trajajo dlje časa. 

• Že pri načrtovanju potovanja moramo poiskati informacije o možnih
nevarnostih na izbranih destinacijah in nasvete, kako najbolje zaščititi
svoje zdravje in čim bolj zmanjšati tveganja za nastanek bolezni. 



Pogosto se vprašamo ali imajo naši
potniki dovolj možnosti, da se 
pravočasno poučijo pred potovanjem, 
da lahko ustrezno ravnajo za ohranitev zdravja na
potovanju. 

Informacije in napotki za potnike so na spletnem portalu

“Zdravi na pot in nazaj”, ki ga ureja SPM SZD.



Portal http://zdravinapot.si/

Namen: 

• dati podrobne informacije o zdravstvenih tveganjih na destinacijah po
svetu

• posredovati napotke za varovanje zdravja glede na vrsto potovanja, 
starost in zdravstveno stanje. 

http://zdravinapot.si/


Portal http://zdravinapot.si/

• Svetovna razdelitev glavnih nalezljivih bolezni je prikazana z zemljevidi

• Priporočila o cepljenju za posamezne destinacije stalno posodabljamo, da 
odražajo trenutne možnosti preventive in mednarodne zahteve

• Poglavje o malariji vsebuje posodobljene informacije o preventivnem
jemanju tablet proti malariji kot tudi možnostih zdravljenja malarije na 
potovanju

• Objavljamo tudi povezave do drugih koristnih informacij npr. www.who.int
To so novice o trenutnih izbruhih bolezni po svetu; koristne spletne povezave
o potovanjih in zdravju; zahteve in priporočila v mednarodnem prometu

http://zdravinapot.si/






Zdravi na pot in nazaj







Okužbe s hrano lahko nastanejo tudi
v najboljših hotelih ali na luksuznih 
križarjenjih

Podatki kažejo, da tveganje predstavlja različna hrana:

jajčne in mlečne jedi, svinjsko meso, mleto meso, školjke, kalčki, rukola, 
paradižnik, koruza, sladek grah, listi bazilike, čokolada, jagodičevje, ….



• asist. Zoran Simonović, dr. med., spec. epidemiologije

• Ondina Jordan Markočič, dr. med., spec. epidemiologije

• oba strokovnjaka s področja potovalne medicine, ki delujeta v ambulantah za 
potnike pri NIJZ in na spletnem forumu odgovarjata na vprašanja v zvezi s tveganji 
in varovanjem zdravja na potovanju 



• Andrej Klemenak, univ. dipl. geog. 
• turistični vodnik v Turistični agenciji Pozejdon



• Eva Tiefengraber, študentka medicine

• aktivna članica  projekta Vakcinet, ki so ga ustanovili študentje 3. in 4. letnika 
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, z namenom širjenja znanja o 
cepljenju, ki žal doživlja zadnja leta neupravičene in neosnovane kritike in s 
tem povezano naraščajoče odklanjanje.


