
ZALECENIA DLA PACJENTÓW KTÓRZY MAJĄ BYĆ PODDANI SZCZEPIENIU 
P/W COVID 19

Pacjenci wybierając się do przychodni powinni pamiętać o dowodzie osobistym i – jeśli 
szczepienie odbywa się w innej placówce – o dokumentacji medycznej, spisie zażywanych leków
i o okularach, jeśli słabo widzi.

Wybierając się na szczepienie warto pomyśleć o odpowiednim ubraniu, aby nie przedłużać 
przygotowań do iniekcji już na miejscu.

Panom stanowczo odradzamy koszule z mankietami, krawaty, garnitury, a paniom bluzki zapinane 
na guziki i żakiety, które trudno będzie zdjąć. Im mniej trudu przy rozbieraniu, tym lepiej, im mniej 
guzików do rozpięcia, tym sprawniej odbędzie się wizyta.

Okulary będą potrzebne przy wypełnianiu ankiety przed szczepieniem  ,   koniecznej do kwalifikacji.
Składa się ona z kilkunastu pytań. Można ją wcześniej pobrać ze strony internetowej 
www.pacjent.gov     pl  . lub   z   naszej strony internetowej  , wypełnić spokojnie w domu i przynieść 
gotową do przychodni. Jeśli nie ma takiej możliwości, kwestionariusz dostaniemy na miejscu. 

Lista leków przyda się szczególnie w sytuacji, gdy szczepimy się nie w swojej przychodni, gdzie 
nasza dokumentacja medyczna jest dostępna, a lekarz nas zna od lat. Wiedząc, jakie leki 
przyjmujemy, nawet obcy lekarz kwalifikujący do szczepienia będzie w stanie ocenić, czy nie ma 
do niego przeciwwskazań. 

Pacjenci, którzy otrzymują leki p/wkrzepliwe wymagające oznaczania INR są proszeni o posiadanie
aktualnego wyniku – wykonanego ok 3-4 dni przed szczepieniem

Prosimy nie przychodzić na czczo, proszę w dniu szczepienia wypić odpowiednią ilość płynów, 
przyjąć stałe leki .

Pacjenci proszeni są także o punktualność.  Apelujemy o odwoływanie wizyt najszybciej jak się 
da, jeśli już wie się, że nie będzie można z niej skorzystać. Umożliwi to przyjście na szczepienie 
innemu zapisanemu pacjentowi, a ponadto da możliwość wyznaczenia innego terminu.

Po szczepieniu trzeba poczekać na miejscu 15- 30 minut dla własnego bezpieczeństwa, aby w razie 
pojawienia się niepożądanych reakcji, szybko uzyskać pomoc. Jeśli nic się nie dzieje, wracamy do 
domu i odpoczywamy.

Możemy czuć się normalnie, ale trzeba się liczyć z tym, że nasz organizm zareaguje na 
szczepionkę. Najczęściej obserwowany jest ból ręki, w którą wykonano zastrzyk – dlatego ważne 
jest, by podano go w rękę mniej używaną

Inne dość częste dolegliwości po szczepieniu to dyskomfort, bóle mięśni, stan podgorączkowy. 
Możemy wówczas zastosować paracetamol i czekamy 1-2 dni, bo w tym czasie zwykle objawy 
znikają. Jeśli jednak gorączka będzie wysoka, a dolegliwości będą się nasilały, trzeba skontaktować 
się ze swoim lekarzem rodzinnym.


