APMOKYMŲ / GYDYMO APTARIMO GAIRĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS
Preparatą skiriantis gydytojas / sveikatos priežiūros specialistas turėtų aptarti žemiau esančią informaciją, susijusią su rizikomis pacientui pirmojo recepto išrašymo metu, ir duoti pacientui Paciento kortelę.
Išsamesnė vaistinio preparato skyrimo informacija pateikiama preparato charakteristikų santraukoje (PCS).

Paciento vardas:

Paciento amžius:

Paciento lytis:

Vyras

Moteris

Pirmojo vizito data:

Pirmojo skyrimo data:

•

•
•

Šios dienos data:

POVEIKIS KEPENIMS
Aptarti kepenų reiškinių riziką ir būtinybę atlikti kepenų funkcijos tyrimus prieš gydymą bei
nuolat gydymo metu. Kepenų fermentų aktyvumą (ALT/SGPT) reikia išmatuoti prieš pradedant gydymą teriflunomidu, per pirmuosius šešis gydymo mėnesius jį reikia matuoti
kas dvi savaites ir vėliau matuoti kas 8 savaites. Informuoti pacientus apie kepenų ligų požymius ir simptomus ir apie būtinybę kreiptis į gydytoją, jeigu jie pasireiškia.
NĖŠTUMAS IR ŽINDYMAS
Vaisingo amžiaus moterų atveju reikia atmesti nėštumo galimybę ir pabrėžti veiksmingos kontracepcijos vartojimo / naudojimo būtinybę prieš pradedant gydymą Aubagio®
ir gydymo metu.
Patarti pacientėms kreiptis į gydytoją / sveikatos priežiūros specialistą nedelsiant, kai tik ji nustoja vartoti / naudoti kontraceptines priemones arba prieš jas keičiant kitomis.
Jei vartodama / naudodama kontraceptines priemones pacientė pastoja, ji turėtų nustoti vartoti Aubagio® ir nedelsiant kreiptis į gydytoją, kuris turėtų:
− kuo greičiau apsvarstyti ir aptarti su paciente pagreitintos eliminacijos procedūrą.

•

•

•

•

HEMATOLOGINIS POVEIKIS
Aptarti kraujo ląstelių kiekio sumažėjimo (daugiausiai baltųjų kraujo ląstelių) riziką. Atlikti tyrimą ir nustatyti kraujo ląstelių kiekį prieš pradedant gydymą ir požymius ir simptomus,
pasireiškiančius gydymo metu.
HIPERTENZIJA
Aptarti kraujospūdžio padidėjimo riziką. Patarti pacientams pasakyti savo gydytojui, jei jiems
yra hipertenzija. Matuoti kraujospūdį ir aptarti kraujospūdžio patikrinimų poreikį prieš
pradedant gydymą ir nuolat gydymo metu.
INFEKCIJOS
Aptarti infekcijų / sunkių galimų infekcijų riziką, įskaitant būtinybę kreiptis į savo gydytoją, jei
atsiranda infekcijos požymių ar simptomų, arba jei pacientas vartoja kitų vaistų, kurie veikia
imuninę sistemą. Jei pasireiškia rimta infekcija, gali būti apsvarstyta skubi pagreitintos eliminacijos procedūra.
PACIENTO KORTELĖ
Duokite pacientui Paciento kortelę, priemonę, padėsiančią pacientui prisiminti informaciją ir suteiksiančią informaciją kitiems gydytojams / sveikatos priežiūros specialistams,
ypač kai suteikiama skubi medicininė pagalba ar ją suteikia kitas gydytojas / sveikatos
priežiūros specialistas. Priminkite pacientui, kad jis turi susisiekti su savo gydytoju /
sveikatos priežiūros specialistu, jei atsiranda Paciento kortelėje išvardyti požymiai ar
simptomai.

Pacientas buvo informuotas ir supranta šio gydymo naudą ir riziką. Pacientėms turi būti atliktas nėštumo tyrimas ir patarta vartoti / naudoti patikimas kontracepcijos priemones, jos
turi būti informuotos apie pagreitintos Aubagio® eliminacijos procedūrą.
Vaistinį preparatą skiriant pakartotinai yra aptariamas nepageidaujamas poveikis, išliekanti rizika ir jos prevencija, patikrinama, ar garantuojama reikiama stebėsena.

Preparatą skiriančio gydytojo vardas:

Preparatą skiriančio gydytojo parašas:
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