
Masowe wydawanie leku    
Po POD: 

Co robić dalej? 

Tel: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

Stan Connecticut 

Możliwe, że nasuną się pytania w związku z 
podanym lekiem. Pytania te należy kierować 
do miejscowych wydziałów zdrowia 
odwiedzając ich strony: 

Wydział Zdrowia Stanu Connecticut 
http://www.ct.gov/dph 

Centrum Epidemiologiczne (Center for Dis-
ease Control) 
http://emergency.cdc.gov/preparedness/ 

  

Pytania? 

Phone: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

410 Capitol Avenue 
Hartford, CT  06134-0308 

Szczepionki ochronne 

 Dostałem zastrzyk w 
punkcie masowego 
szczepienia, co 
zawierał? 
Jeżeli dostałeś zastrzyk, 
była to szczepionka 
ochronna. Szczepionkę 

podaje się dla ochrony przed 
zapadnięciem na niektóre choroby. 

Dlaczego dostałem tę szczepionkę? 

Szczepionkę dostałeś dlatego, że miałeś 
lub mogłeś mieć kontakt z czymś, co 
mogłoby spowodować bardzo poważną 
chorobę. Szczepionka ta pomoże 
uchronić się od zapadnięcia na taką 
chorobę. 

Miejsce po zastrzyku jest trochę 
zaczerwienione i spuchnięte.  Czy to 
normalne? 

Miejsce po zastrzyku może być czerwone, 
spuchnięte lub obolałe. Jest to normalne. 
Jeżeli okolica jest bardzo spuchnięta i są 
czerwone linie biegnące w górę ręki albo 
powoduje złe samopoczucie z gorączką, 
należy niezwłocznie skontaktować się z 
własnym lekarzem lub wydziałem zdrowia.. 



Co mi dolega, że muszę 
zażywać ten lek? 

Otrzymałeś albo 
zastrzyk 
(szczepionkę 
ochronną), albo 
lek do zabrania do 
domu (antybiotyk 
lub środek 
antywirusowy). 
Lek ma zapobiec 
zachorowaniu lub 

poprawić twój stan.   

Jeżeli dostałeś leki do zabrania do domu, 
istotne jest zażywanie ich DOK£ADNIE 
według wskazówek na opakowaniu. 
Arkusz „Informacje dla pacjenta” 
zawierać będzie informacje na temat 
zażywanych leków. Arkusz „Informacje 
dla pacjentów” należy przechowywać w 
bezpiecznym miejscu, gdyż zawiera 
ważne informacje. W razie zagubienia 
arkusza lub potrzeby uzyskania go w 
innym języku, proszę skontaktować się 
z miejscowym lub stanowym wydziałem 
zdrowia w celu uzyskania kolejnego 
egzemplarza. 

Należy słuchać miejscowych 
wiadomości na temat stanów 
zagrożenia lub zaleceń co do 
postępowania. 

Antybiotyki i środki antywirusowe 

Dostałem lek do zabrania do domu. Co 
to za lek? 
Jeżeli dostałeś lek do domu, może to być 
antybiotyk albo środek antywirusowy. Może 
mieć postać pigułki lub płynu. Działanie 
antybiotyku polega na wspomaganiu 
organizmu w zwalczaniu bakterii, które mogą 
wywoływać chorobę. Działanie leku 
antywirusowego polega na wspomaganiu 
organizmu w zwalczaniu wirusów, które 
mogą wywoływać chorobę. Mogą być 
stosowane w celu poprawienia stanu zdrowia 
lub niedopuszczeniu do zachorowania. 

Jak mam je zażywać? 

Arkusz „Informacje dla 
pacjenta”, który dostałeś, 
zawiera informacje na 
temat sposobów 
zażywania tego leku. Aby 
lek był skuteczny, należy 
zażywać go DOKŁADNIE 
zgodnie z opisem na 

opakowaniu. Ważne jest zażywanie leku w 
wyznaczonym czasie i nieopuszczanie żadnych 
dawek. Jeżeli nie będziesz zażywać leku 
zgodnie ze wskazówkami, możesz bardzo 
poważnie zachorować. Musisz pamiętać o 
przechowaniu leku w bezpiecznym miejscu, z 
dala od dzieci.  

Czuję się już lepiej, czy mogę przestać 
zażywać lek? 
Jest bardzo ważne, aby zażyć cały 
przydzielonego leku, nawet jeżeli poczujesz 
się dobrze. Nie zmniejszaj dawki i nie 
przestawaj zażywać leku bez zgody lekarza 
lub miejscowego wydziału zdrowia. Jeżeli nie 
skończysz zażywać całości leku, może on 
okazać się nieskuteczny i możesz się bardzo 
poważnie rozchorować. 
Czy są jakieś skutki uboczne? 
Arkusz „Informacje dla pacjenta” opisuje 
skutki uboczne, które może spowodować 
zażywanie tego leku. Jeżeli wystąpią poważne 
skutki uboczne wymienione na arkuszu „
Informacje dla pacjenta”, natychmiast 
zadzwoń do swego lekarza lub miejscowego 
wydziału zdrowia. 
Pigułka jest dla mnie za duża i trudno ją 
przełykać.  Czy mogę ją skruszyć lub 
przeciąć na połowę? 
Niektóre tabletki można kruszyć lub 
przecinać na połowę, inne zaś nie, w 
zależności od przepisanego leku. Niektóre 
leki nie będą działać, jeżeli skruszy się je lub 
przetnie na połowę. Porozmawiaj z lekarzem 
lub kimś z miejscowego wydziału zdrowia o 
sposobach ułatwiających zażywanie leku; 
możesz też spytać, czy można go dostać w 
płynie. 
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