
Ezek a gyógyszerek a fertõzést, gyulladást 
okozó baktériumok elpusztítására szolgálnak. 
Jellemzõen kúraszerûen, 
leggyakrabban 7-10 napig kell szedni õket.

Kedves Betegem! 
Antibiotikumot írtam fel Önnek.
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Dr. ………………………………………..........................

Elérhetőség: ………………………………………………
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Betegsége ideje alatt teljesítõképessége 
csökkent – pihenjen sokat. Szellõztesse 
a szobáját gyakran, rövid ideig. 
Zsebkendõbe köhögjön és mosson 
gyakran kezet. Ellenõrizze a lázát. 
A láz segít a szervezetnek a fertõzés 
leküzdésében. A 38,5 C fok feletti lázat 
azonban − elsõsorban a beteg 
közérzetének javítása érdekében − 
általában célszerû csillapítani.
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A gyógyszer felszívódása 
szempontjából fontos lehet, hogy 
étkezéshez képest mikor 
kell bevenni.
Az Ön gyógyszerét étkezés 

…………………………. kell szedni. 
Betegsége alatt kerülje a szervezetét 
megterhelõ zsíros, fûszeres ételeket. 
Igyon bõven folyadékot − az 
alkoholfogyasztás azonban nem 
ajánlott.

Az Ön kezelése elõreláthatóan: ………… napos lesz.

Kontrollvizsgálat idõpontja: ……………………………

Az Ön gyógyszere: .....................................................

Adagja: .......................................................................

GYORS GYÓGYULÁST KÍVÁNOK!

Document ID: KEDP/DADGA7, Lezárás dátuma: 2019.11.13.



5 dolog, 
amit az antibiotikumot szedõ 
betegnek érdemes tudni
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Az antibiotikumot az orvos által 
meghatározott adagban és ideig 
kell szedni. Nem szabad korábban 
abbahagyni azért, mert már jobban 
érzi magát. Az idõ elõtt abbahagyott 
gyógyszerszedés a betegség 
kiújulásához vezet és hozzájárul 
a baktériumok gyógyszerekkel 
szembeni ellenállásának 
növekedéséhez. Orvosa természetesen 
megszakíthatja a kezelést 
szakmai okból.
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Gyógyszerérzékenység 
az antibiotikumokkal szemben 
is elõfordulhat. A gyógyszerérzékenység 
allergiás reakciót jelent, ami a gyógyszer 
bevétele után pl. kiütés, vizenyõ 
formájában jelentkezhet.
Ha tud róla, hogy érzékeny valamelyik 
antibiotikumra, feltétlenül jelezze 
orvosának, hogy az Ön számára 
biztonságos gyógyszercsoportból 
választhasson gyógyszert.

Az antibiotikumszedés során 
elõfordulhatnak mellékhatások 
pl. hasmenés, hasfájás, hányás, 
gombás fertõzés (pl. hüvelygomba). 
A mellékhatás nem 
gyógyszerérzékenység!
Teendõ: ha Ön már tud arról, hogy ilyen 
mellékhatások jelentkezni szoktak Önnél 
antibiotikum kúra alatt, tájékoztassa 
errõl orvosát.  
Így lehetõsége lesz jobban tolerálható 
antibiotikumot választani, vagy 
a kellemetlen tünetek ellátására 
vonatkozóan tanácsot adni Önnek.
Ha mellékhatást észlel, mondja el 
orvosának. Fontos ezeket 
a mellékhatásokat a gyógyszer gyártója 
felé bejelenteni.


