
PASZPORT
DLA PODRÓŻUJĄCEGO 

LECZONEGO BIOLOGICZNIE

Materiał przygotowany z myślą 
o pacjentach leczonych biologicznie 

z powodu przewlekłych chorób zapalnych 
o podłożu immunologicznym, takich jak np.:
 reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, 

choroba Leśniowskiego-Crohna.

Konsultacja merytoryczna: 
dr n.med. Weronika Rymer
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Potwierdzam, że pacjent:  

 
Data urodzenia: 
Numer dokumentu 

I certify that patient:
 

date of birth: 
passport or ID number 

W ciągu jednego miesiąca 
wyżej wymieniony pacjent 

wymaga podania: 

During one month, the 
patient (named above) 

requires:

Inne istotne leki  
przyjmowane 

przez pacjenta:

Other significant 
prescribed medi-

cations:

Dane lekarza przepisującego lek: Prescriber information:

Podpis/pieczątka                                                                  Signed (prescriber)
Data: Date:

Dane kontaktowe (telefon, e-mail) Contact details (phone, e-mail)

Imię i nazwisko: Full name:

POTWIERDZENIE PRZYJMOWANIA LEKU CONFIRMATION OF TREATMENT WITH

*niepotrzebne skreślić *delete as appropriate

Leczony lekiem: 
Nazwa leku w dawce:                       

is treated with: 
with dosage:                       

mg (na tydzień/miesiąc), podawany podskórnie. mg (per week/month)

(paszport / dowód osobisty)

(imię i nazwisko pacjenta) (full name:)

Liczba dawek leku / liczba ampułkostrzykawek lub jednorazowych wstrzykiwaczy*. No. of doses of a drug / No. of individual prefilled syringes or pens*. 



Potwierdzenie przyjmowania leku (od lekarza)

Leki (w tym lek biologiczny) wraz z ulotkami do leków

Torba do transportu leku w czasie podróży  
lub lodówka podróżna*

Waciki nasączone alkoholem

Waciki lub gaziki

Pudełko na ostre odpady 

Instrukcja podawania leku

Karta przypominająca/ostrzegawcza dotycząca  
przyjmowania leku (jeśli taka istnieje)

Książeczka szczepień, informacja o przeciwwskazaniu 
do szczepienia przeciw żółtej gorączce,  
jeśli było wystawione.

Ubezpieczenie 

*większość leków biologicznych musi być przechowywana 
i transportowana w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.  
 
Zanim wyruszysz w podróż, sprawdź, jak opisane 
są warunki przechowywania leku, który Ty przyjmujesz.

KALENDARZ WSTRZYKNIĘĆ     MEDYCZNA LISTA PODRÓŻNA

Ostatnia dawka
przed wyjazdem

Data wstrzyknięcia Dzień tygodnia

Miejsce 
wstrzyknięcia 

(np. udo lub brzuch)

W
 tr
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e 
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az

du

2-8°C



MEDYCZNA LISTA PODRÓŻNA DODATKOWE ZALECENIA

W  trakcie kontroli bagażowej na lotnisku pokaż dokumenty 
potwierdzające przyjmowanie leku, podpisane przez lekarza 
wypisującego leczenie. Jeśli przyjmujesz więcej leków, warto, 
by także to było opisane. 

Lek biologiczny powinien być przechowywany i  transporto-
wany w odpowiednich warunkach temperaturowych. W więk-
szości przypadków należy go przechowywać i transportować 
w temperaturze lodówki (2-8 stopni C). Leków tych nie nale-
ży zamrażać. Niektóre leki mogą być jednorazowo wyjęte  
z lodówki na pewną określoną liczbę godzin lub dni, a następ-
nie zużyte, bez ponownego wkładania ich do lodówki. Jeśli 
czas określony w ulotce zostanie przekroczony, lub przekro-
czony zostanie zakres temperaturowy, lek nie powinien zostać 
podany pacjentowi. Wszystkie szczegóły dotyczące warun-
ków przechowywania, transportu oraz podawania leku są do-
kładnie opisane w ulotce dołączonej do leku. 

W razie wątpliwości zadaj pytanie lekarzowi lub farmaceucie.     

Lek biologiczny nie powinien być transportowany w bagażu 
głównym, odprawianym, a następnie przewożonym w luku 
bagażowym. 

Zanim wyruszysz w podróż, sprawdź, jak opisane są warun-
ki przechowywania leku, który przyjmujesz. 


