
Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistiem par zāļu riska mazināšanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neotigason (acitretinum) Grūtniecības nepieļaušanas programma.  
 

Brošūra ārstiem.  

Acitretīnu saturošu zāļu izrakstīšana un terapijas kontrole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ievads 
 

Neotigason satur aktīvo vielu acitretīnu, kas ir augsti teratogēna viela ar augstu smagu patoloģiju risku vēl 

nedzimušam bērnam, ja sieviete terapijas laikā ar acitretīnu vai arī 3 gadus pēc terapijas beigām palikusi 

stāvoklī. Patoloģiju risks pastāv arī lietojot acitretīnu kopā ar alkoholu.  

Pacientiem, kas tiek ārstēti ar acitretīnu, kā arī 3 gadus pēc terapijas beigām, ir aizliegts kļūt par asins 

donoriem. Tas ir nepieciešams, lai novērstu  potenciālu acitretīna ietekmi uz grūtniecēm, kurām ir 

nepieciešama asins pārliešana.  

 

Lai samazinātu acitretīna teratogenitātes risku, tika izstrādāta Grūtniecības nepieļaušanas programma. 

Programmas mērķis ir izskaidrot iespējamos riskus un veicamos pasākumus, lai šos riskus mazinātu. 

Programma sastāv no izglītojošiem materiāliem ārstiem, farmaceitiem un lietotājiem/pacientiem, kā arī 

ārstam papildus paredzētām kontrollapām un informētas piekrišanas dokumentiem. 

 

Materiāli, kas tiek izplatīti ārstiem, kas paraksta acitretīnu: 

 

1. Svarīga informācija ārstiem par zāļu riska mazināšanu, izrakstot acitretīnu 

Šī informācija ir  jāizlasa ārstiem pirms acitretīna nozīmēšanas, jo tā sniedz Grūtniecības nepieļaušanas 

programmas kopsavilkumu. 

 

2. Ārsta kontrollapa, izrakstot acitretīnu sievietēm 

Šī kontrollapa ir attiecīgi jāizpilda pirms pacients uzsāk terapiju. 

 

3. Informētas piekrišanas dokuments sievietēm 

Pirmā daļa ir jāaizpilda pirms terapijas uzsākšanas,un otrā daļa ir jāaizpilda pēc ārstēšanas pātraukšanas 

  

4. Informētas piekrišanas dokuments vīriešiem 

Pirmā daļa ir jāaizpilda pirms terapijas uzsākšanas,un otrā daļa ir jāaizpilda pēc ārstēšanas pātraukšanas 

 

5. Svarīga informācija pacientiem par zāļu riska mazināšanu, lietojot acitretīnu 
Šī informācija jāizsniedz pacientam, kuram ir nozīmēta acitretīna lietošana. 

 

Sīkāka informācija 

 
Lai saņemtu papildu informāciju par Neotigason Grūtniecības nepieļaušanas programmu, lūdzam 

sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: 

 

Sicor Biotech UAB Latvijas filiāle 

Tel.: +371 67323666 

 
Papildus Neotigason (acitretīna) Grūtniecības nepieļaušanas programmas brošūru un 

dokumentu saņemšana 



Lai atkārtoti saņemtu Neotigason Grūtniecības nepieļaušanas programmas brošūras un dokumentus, 

lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: 

 

Sicor Biotech UAB Latvijas filiāle 

Tel.: +371 67323666 

 

Neotigason (acitretinum) 10 mg cietās kapsulas 

 
Neotigason satur aktīvo vielu – acitretīnu, kas ir izteikti teratogēna viela. 

 

- Pakļaujot augli acitretīna iedarbībai, pastāv smagu patoloģiju risks vēl nedzimušam bērnam 

(piemēram, galvaskausa un sejas bojājumi, sirds un asinsvadu vai CNS patoloģijas, skeleta un aizkrūts 

dziedzera bojājumi), kā arī palielināts spontāna aborta sastopamības biežums. 

- Pastāv risks, ka acitretīns (eliminācijas pusperiods ir apmēram 50 stundas) var pārveidoties par 

etretinātu, kas arī ir teratogēna viela, kurai piemīt ļoti ilgs eliminācijas pusperiods – apmēram 120 

dienas. 

- Ja sievietei grūtniecība iestājas terapijas laikā vai 3 gadu laikā pēc terapijas beigām, pastāv ļoti liels 

smagu patoloģiju risks vēl nedzimušam bērnam. 

- Vienlaicīga alkohola un acitretīna lietošana tiek saistīta ar etretināta veidošanos, kas arī ir augsti 

teratogēna viela. Sievietes reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā ar acitretīnu un 2 mēnešus pēc 

terapijas beigām  nedrīkst lietot alkoholu (dzērienos, ēdienos vai zālēs). 

- Sievietes reproduktīvā vecumā nedrīkst saņemt asinis no pacientiem, kas tiek ārstēti ar acitretīnu, tādēļ 

pacientiem, kas tiek ārstēti ar acitretīnu, kā arī 3 gadus pēc terapijas beigām,ir aizliegts kļūt par asins 

donoriem. 

 

Grūtniecības nepieļaušanas programma ir izstrādāta, lai informētu pacientes par iespējamo pataloģiju 

risku vēl nedzimušam bērnam, ja acitretīna terapijas laikā vai 3 gadus pēc terapijas beigām iestājas 

grūtniecība. Programma arī apraksta pasākumus, kas attiecas uz citām pacientu grupām, lai samazinātu 

smagu patoloģiju risku vēl nedzimušam bērnam. 

 

Šī informācija sniedz Grūtniecības nepieļaušanas programmas kopsavilkumu. Pilnīgu informāciju un citu 

informāciju par zāļu nozīmēšanu (tajā skaitā informāciju par blakusparādībām) lūdzu skatīt aktuālajā 

Neotigason zāļu aprakstā (ZA), kas pieejams Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv. 

 

Šo informāciju jāizmanto kopā ar Ārsta kontrollapu, izrakstot acitretīnu sievietēm. 

 

Acitretīna teratogēnais risks 

Ja grūtniecība iestājas acitretīna terapijas laikā vai trīs gadu laikā pēc terapijas beigām, pastāv ļoti smagu 

un nopietnu patoloģiju risks vēl nedzimušam bērnam, tajā skaitā: 

- galvaskausa un sejas patoloģijas, piemēram, aukslēju šķeltne; 

- pirkstu patoloģijas, tajā skaitā kopā saauguši pirksti un terminālo pirkstu kaulu neesamība; 

- kaulu patoloģijas (gūžas, potīšu, apakšdelma, galvaskausa); 

- ārējas auss patoloģijas, piemēram, zemu novietotas ausis; 

- acu bojājumi; 

- meningoencefalocēle; 

- multipla sinostoze; 

- sirds un asinsvadu patoloģijas. 

Pastāv arī palielināts spontānu abortu sastopamības biežums. 

 



Acitretīna Grūtniecības nepieļaušanas  programma 
 

Acitretīna Grūtniecības nepieļaušanas programma ir jāievēro visām sievietēm, kurām iespējama 

grūtniecības iestāšanās. Programma sastāv no 3 daļām: 

 

- Izglītojošā programma; 

- Terapijas uzraudzība; 

- Izplatīšanas kontrole. 

 

Izglītojošā programma 

Izglītojošās programmas mērķis ir: 

- uzlabot sapratni par acitretīna teratogenitātes riskiem pacientiem un ārstiem; 

- vērst sieviešu uzmanību uz iespējamiem riskiem un veicināt sapratni par tiem. 

 

Izglītojošās programmas ietvaros ir sniegtas sekojošas brošūras/dokumenti: 

- Svarīga informācija ārstiem par zāļu riska mazināšanu, izrakstot acitretīnu (šis dokuments). 

- Ārsta kontrollapa, izrakstot acitretīnu sievietēm. 

- Svarīga informācija farmaceitam, izsniedzot acitretīnu. 

- Informētas piekrišanas dokuments sievietēm. 

- Informētas piekrišanas dokuments vīriešiem. 

- Svarīga informācija pacientiem par zāļu riska mazināšanu, lietojot acitretīnu. 

 

Terapijas uzraudzība 

Terapijas uzraudzības pamatelementi ir: 

- izglītojošā materiāla nodrošināšana pacientiem; 

- grūtniecības testu veikšana (minimālā jutība 25 mIU/ml) pirms ārstēšanās, ārstēšanās laikā un 3 

gadus pēc terapijas beigām; 

- vismaz divu efektīvu kontracepcijas veidu vienlaicīga izmantošana. Pacientam ir jālieto divas 

kontracepcijas metodes vienlaikus vismaz vienu mēnesi pirms terapijas uzsākšanas, un turpināt tās 

lietot visu terapijas ar acitretīnu laiku kā arī vēl vismaz 3 gadus pēc terapijas beigām. Vismaz 

vienai no kontracepcijas metodēm ir jābūt galvenai metodei (skatīt piemērus zemāk). 

 

Izplatīšanas kontrole  

Izplatīšanas kontrole ietver pacientēm ar reproduktīvo potenciālu acitretīna receptes izrakstīšanu uz īpašās 

recepšu veidlapas, tās derīguma termiņa ierobežošanu līdz 7 dienām un izsniedzamo zāļu daudzumu, kas 

paredzēts ne vairāk kā 30 dienām. 

 

Acitretīnu drīkst izrakstīt tikai ārsts ar pieredzi sistēmisko retinoīdu lietošanā. 

 

 

Nosacījumi acitretīna izrakstīšanai sievietēm, kurām iespējama grūtniecības 

iestāšanās 
 

 

Acitretīna lietošana ir kontrindicēta sievietēm reproduktīvā vecumā, izņemot gadījumus, ja tiek ievēroti 

visi zemāk minētie Grūtniecības novēršanas programmas nosacījumi:  

- Viņai ir nopietni keratinizicācijas traucējumi, kas ir rezistenti pret standarta terapiju. 

- Viņa saprot teratogenitātes risku. 

- Viņa saprot precīzas ikmēneša uzraudzības nepieciešamību. 



- Viņa saprot un pieņem efektīvas, nepārtrauktas kontracepcijas nepieciešamību 1 mēnesi pirms 

terapijas uzsākšanas, visa ārstēšanās kursa laikā un 3 gadus pēc terapijas beigām. Ir vienlaikus 

jāizmanto divas kontracepcijas metodes, un vismaz vienai no tām ir jābūt galvenai kontracepcijas 

metodei.  

- Galvenās kontracepcijas metodes ir: intrauterīnās ierīces, injicējami/ implantējami/ ievietojami 

hormonālie kontracepcijas līdzekļi, iekšķīgi lietojami kombinētie kontracepcijas līdzekļi un 

kontracepcijas plāksteri (lietojot tos rūpīgi), olvadu nosiešana, partnera vazektomija. Nav ieteicama 

mazu devu tikai progesteronu saturošu līdzekļu („minitablešu”) lietošana, jo iespējami to 

kontraceptīvās iedarbības traucējumi. Barjermetodes ir: prezervatīvu lietošana vīriešiem, 

diafragma/uzmava ar spermicīdu sievietēm. 

- Pat ja viņai ir amenoreja, viņai jāievēro visi ieteikumi par efektīvu kontracepciju. 

- Viņai jābūt spējīgai ievērot efektīvas kontracepcijas metodes. 

- Viņa ir informēta un saprot grūtniecības iestāšanās iespējamās sekas, un nepieciešamību pēc 

iespējas ātrāk paziņot par kontracepcijas pasākumu neievērošanu, neaizsargātu dzimumaktu vai 

aizdomām par grūtniecību. 

- Viņa saprot un pieņem nepieciešamību veikt grūtniecības testus pirms terapijas, terapijas laikā un 3 

gadu laikā pēc terapijas beigām. 

- Viņa ir informēta, ka viņai jāizvairās no alkohola (tajā skaitā alkoholu saturošu dzērienu, ēdienu un 

alkoholu saturošu zāļu) lietošanas acitretīna terapijas laikā un 2 mēnešus pēc terapijas beigām. Ir 

novērots, ka vienlaicīga acitretīna un alkohola lietošana var izraisīt izteikti teratogēnā etretināta 

veidošanos, kas izdalās no organisma daudz lēnāk nekā acitretīns. 

- Viņa ir apstiprinājusi, ka ir sapratusi riskus un nepieciešamos piesardzības pasākumus saistībā ar 

acitretīna lietošanu. 

 

Šie nosacījumi attiecas arī uz sievietēm, kuras pašlaik nav seksuāli aktīvas, izņemot gadījumus, kad 

ārstējošais ārsts uzskata, ka nepastāv riska faktori, lai iestātos grūtniecība. 

 

Jums, ārstējošajam ārstam, jāpārliecinās, ka 

- Paciente atbilst iepriekšminētajiem grūtniecības nepieļaušanas nosacījumiem, tajā skaitā ir saņemts 

apliecinājums, ka viņai ir atbilstošs sapratnes līmenis. 

- Paciente atzīst iepriekšminētos nosacījumus. 

- Paciente ir vienlaicīgi izmantojusi divas efektīvas kontracepcijas metodes vismaz 1 mēnesi pirms 

terapijas uzsākšanas, turpina to darīt visa ārstēšanās kursa laikā un vismaz 3 gadus pēc terapijas 

beigām. 

- Negatīvi grūtniecības testa rezultāti ir iegūti pirms terapijas uzsākšanas, terapijas laikā un 3 gadu 

laikā pēc terapijas beigām. Grūtniecības testu datumi un rezultāti jādokumentē. 

 

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar acitretīnu jāaizpilda „Informētas piekrišanas dokuments sievietēm” un tas 

jāparaksta pacientei un ārstējošajam ārstam. Dokuments jāaizpilda 1 eksemplārā, kas tiek pievienots 

attiecīgā pacienta dokumentācijai. Informētas piekrišanas dokumentus lūdzu skatīt pielikumā. 

 

Papildu piesardzības pasākumi 
 

Sievietes, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās 

Ļoti svarīgi, lai sievietes, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās, ir brīdinātas par acitretīna 

teratogenitātes risku. Ar šīm pacientēm jāpārrunā arī kontracepcijas nozīmīgums, jo sievietēm, kurām nav 

paredzama grūtniecības iestāšanās, uzsākot ārstēšanos ar acitretīnu, var mainīties apstākļi. Visām 

sievietēm jāparaksta informētas piekrišanas dokuments, lai apliecinātu, ka viņas ir brīdinātas par acitretīna 

teratogenitātes risku. Visām pacientēm, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās, jāsniedz pilna 



pacientam paredzētā informācija par acitretīna teratogenitātes risku un precīziem grūtniecības 

nepieļaušanas pasākumiem. 

 

Vīrieši 

Par vīriešiem, kuri tiek ārstēti ar acitretīnu, pieejamā informācija, kas iegūta no datiem par spermas 

ietekmi uz sievieti, neliecina par vērā ņemamu teratogēnas iedarbības risku. 

Tomēr vīriešiem jāatgādina, ka viņi nedrīkst nodot savas zāles nevienam citam, it īpaši sievietēm. Visiem 

vīriešiem jāsniedz pilna pacientam paredzētā informācija par acitretīna teratogenitātes risku un precīziem 

grūtniecības nepieļaušanas pasākumiem. 

 

Visi pacienti 

Pacienti jābrīdina, ka viņi nekad nedrīkst dot acitretīnu kādam citam, un terapijas kursa beigās neizlietotās 

kapsulas jāatgriež savam farmaceitam. Visiem pacientiem jāparaksta informētas piekrišanas dokuments, 

un viņi jāinformē, ka acitretīna terapijas laikā un 3 gadu laikā pēc tās beigām, viņiem ir aizliegts kļūt par 

asins donoriem, iespējamā patoloģiju riska dēļ vēl nedzimušam bērnam, ja māte grūtniecības laikā būs 

saņēmusi asins pārliešanu. 

 

Sievietes, kas baro bērnu ar krūti 

Ir jābrīdina sievietes, ka nedrīkst lietot acitretīnu bērna barošanas ar krūti periodā. Acitretīns var izdalīties 

mātes pienā un nodarīt kaitējumu bērnam. 

 

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar acitretīnu jāaizpilda „Informētas piekrišanas dokuments sievietēm vai 

„Informētas piekrišanas dokuments vīriešiem”, un tie jāparaksta pacientam/ei un ārstējošajam ārstam. 

Dokuments jāaizpilda 1 eksemplārā, kas tiek pievienots attiecīgā pacienta dokumentācijai. Informētas 

piekrišanas veidlapas lūdzu skatīt pielikumā. 

 

 Ziņošana par blakusparādībām 

 
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības personām un 

farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai (ZVA), sūtot 

ziņojumu (veidlapa ”Ziņojums par zāļu blakusparādībām”) pa faksu: +371 67078428 vai pa pastu, adrese: 

Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt arī elektroniski ZVA mājaslapā 

www.zva.gov.lv. Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: +371 

67078438. 

 

 

Sagatavošanas datums: 2016. gada jūnijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS 

 

Acitretīnu saturošu zāļu izrakstīšana un terapijas kontrole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārsta kontrollapa, izrakstot acitretīnu sievietēm 
  



Neotigason (acitretinum) 10 mg cietās kapsulas 

Acitretīns ir izteikti teratogēna viela, tāpēc, pakļaujot vēl nedzimušu bērnu acitretīna iedarbībai, pastāv 

ļoti liels risks, ka mazulis piedzims ar, dzīvībai bīstamiem iedzimtiem defektiem. Tāpēc, visiem 

pasākumiem jābūt vērstiem, lai katra sieviete, kurai tiek apsvērta ārstēšana, pilnībā izprastu riskus un 

sekas. 

Pirms terapijas uzsākšanas ar acitretīnu sievietēm reproduktīvā vecumā, jāaizpilda sekojoša kontrollapa. 

Kontrollapa ietver arī sadaļu par novērošanas vizītēm pacientēm, kurām iespējama grūtniecības 

iestāšanās. 

 

Kontrollapa sastāv no 3 daļām: 

A daļa – jāaizpilda visām sievietēm 

B daļa – sievietes, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās 

- Kritēriji acitretīna nozīmēšanai sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās. 

- Informācijas sniegšana sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās. 

- Kontracepcijas pasākumi sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās. 

- Informētas piekrišanas dokuments. 

- Grūtniecības testi sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās. 

 

C daļa – Sievietes, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās 

- Informācijas sniegšana sievietēm, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās. 

- Informētas piekrišanas dokuments. 

 

Šī kontrollapa jāizmanto kopā ar sekojošām brošūrām un veidlapām: 

-  Svarīga informācija ārstiem par zāļu riska mazināšanu, izrakstot acitretīnu. 

- Ārsta kontrollapa, izrakstot acitretīnu sievietēm (šīs dokuments). 

- Svarīga informācija farmaceitam, izsniedzot acitretīnu; 

- informētas piekrišanas dokuments sievietēm; 

- Svarīga informācija pacientiem par zāļu riska mazināšanu, lietojot acitretīnu. 

 

A daļa. Jāaizpilda visām sievietēm 

Sievietes vārds__________________________________________________ 

Dzimšanas datums____________________________________________________ 

 

 

Jāņem vērā visu reproduktīvā vecuma sieviešu pašreizējā dzimumdzīve. Nedrīkst izdarīt pieņēmumus, 

pamatojoties uz vecumu, rasi un reliģiozajiem uzskatiem, tomēr ārstam jāņem vērā šie aspekti. Var būt 

nepieciešams veikt daļu no šīs iztaujāšanas ar pacienti vienu pašu, bez vecākiem un dzīvesbiedriem. 

Jāidentificē, vai pacientei iespējama grūtniecības iestāšanās: 



 

1. Vai pacientei iespējama grūtniecības iestāšanās? Jā Nē 

 

Ja atbilde ir „Jā”, pacientei iespējama grūtniecības iestāšanās, lūdzu, aizpildīt B daļu. 

 

Ja atbilde ir „Nē”, pacientei nav paredzama grūtniecības iestāšanās, lūdzu, aizpildīt C daļu. 

 

B daļa. Sievietes, kurām ir iespējama grūtniecības iestāšanās 

 

Grūtniecības nepieļaušanas programma ir jāievēro visām pacientēm, kurām iespējama grūtniecības 

iestāšanās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pacientēm ar neregulāriem menstruāciju periodiem ir atšķirīga aprūpe, 

un šajā gadījumā nepieciešams speciālista padoms. 

 

Kritēriji acitretīna izrakstīšanai sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās 

Apsverot nepieciešamību izrakstīt acitretīnu sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās, ļoti 

svarīgi pārliecināties, ka tiek izpildīti sekojoši nosacījumi: 

 

1. Vai pacientei ir nopietni keratinizicācijas traucējumi, kas ir rezistenti pret 

standarta terapiju? 
Jā Nē 

2. Vai paciente saprot acitretīna teratogenitātes risku? Jā Nē 

3. Vai paciente saprot precīzas ikmēneša uzraudzības nepieciešamību? Jā Nē 

4. Vai paciente saprot un pieņem efektīvas, nepārtrauktas kontracepcijas 

nepieciešamību 1 mēnesi pirms terapijas uzsākšanas, visa ārstēšanās kursa 

laikā un 3 gadus pēc terapijas beigām? 

 

Jā Nē 



5. Vai paciente saprot, ka vienlaikus ir jāizmanto divas kontracepcijas 

metodes un vienai no tām ir jābūt galvenai kontracepcijas metodei (skat. 

piemērus zemāk)? 

Jā Nē 

6. Vai paciente spēj ievērot efektīvas kontracepcijas metodes? Jā Nē 

7. Ja pacientei ir amenoreja, vai viņa saprot, ka viņai jāievēro visi ieteikumi 

par efektīvu kontracepciju? 
Jā Nē 

8. Vai paciente ir informēta un saprot grūtniecības iestāšanās iespējamās 

sekas, un nepieciešamību pēc iespējas ātrāk paziņot par kontracepcijas 

pasākumu neievērošanu, neaizsargātu dzimumaktu vai aizdomām par 

grūtniecību? 

Jā Nē 

9. Vai paciente saprot un apņemas veikt grūtniecības testus pirms terapijas, 

terapijas laikā un 3 gadu laikā pēc terapijas beigām? 

 

Jā Nē 

10. Vai paciente ir informēta, ka viņai jāizvairās no alkohola (tajā skaitā 

alkoholu saturošu dzērienu, ēdienu un alkoholu saturošu zāļu) lietošanas 

acitretīna terapijas laikā un 2 mēnešus pēc terapijas beigām? 

 

Jā Nē 

11. Vai paciente ir apstiprinājusi, ka ir sapratusi riskus un nepieciešamos 

piesardzības pasākumus saistībā ar acitretīna lietošanu? 

 

Jā Nē 

 

Informācijas sniegšana sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās 

Sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās, jāizsniedz brošūra pacientiem “Informācija par 

acitretīnu saturošām zālēm”, kā arī jāiesaka apmeklēt ginekologu un jāinformē par pieejamajiem 

kontracepcijas līdzekļiem. 

 

12. Vai paciente ir saņēmusi brošūru pacientiem “Informācija par acitretīnu 

saturošām zālēm”? 
Jā Nē 

13. Vai paciente ir informēta par pieejamajiem kontracepcijas līdzekļiem? Jā Nē 



 

Kontracepcija sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās 

Atbilstoši apmācītam veselības aprūpes speciālistam (tam nav noteikti jābūt dermatologam) jāiesaka 

pacientei apmeklēt ginekologa konsultāciju, kā arī ir jāsniedz padoms par piemērotu kontracepcijas veidu.  

Sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās, ir vienlaikus jālieto vismaz divas efektīvas 

kontracepcijas metode, no kurām vismaz viena ir galvenā kontracepcijas metode. 

Divas kontracepcijas metodes ir jālieto vismaz vienu mēnesi pirms terapijas uzsākšanas, turpinot izmantot 

terapijas laikā un vismaz 3 gadus pēc terapijas beigām, arī tad, ja pacientei ir amenoreja. 

Galvenās kontracepcijas metodes ir: intrauterīnās ierīces, injicējami/ implantējami/ ievietojami 

hormonālie kontracepcijas līdzekļi, iekšķīgi lietojami kombinētie kontracepcijas līdzekļi un 

kontracepcijas plāksteri (lietojot tos rūpīgi), olvadu nosiešana, partnera vazektomija. Nav ieteicama mazu 

devu tikai progesteronu saturošu līdzekļu („minitablešu”) lietošana, jo iespējami to kontraceptīvās 

iedarbības traucējumi.  

Barjermetodes ir: prezervatīvu lietošana vīriešiem, diafragma/uzmava ar spermicīdu. 

14. Vai paciente ir saņēmusi padomu par piemērotām kontracepcijas 

metodēm? 
Jā Nē 

15. Vai paciente vismaz vienu mēnesi pirms ārstēšanas sākuma bez 

pārtraukuma ir lietojusi efektīvas kontracepcijas metodes? 
Jā Nē 

 

Informētas piekrišanas dokuments 

Visām sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās, jāparaksta informētas piekrišanas dokuments, 

norādot, ka viņas pilnībā saprot ar grūtniecību saistītos riskus, pašlaik nav grūtnieces un vienu mēnesi 

pirms terapijas uzsākšanas ir lietojušas atbilstošas kontracepcijas metodes, kā arī to, ka ir pārrunāta 

pacientes un ārsta atbildība. Pacienta pienākumos ietilpst konsultēšanās ar ginekologu, dermatologu vai 

farmaceitu, ja ir skaidri zināms, ka bijušas neaizsargātas dzimumattiecības, lai varētu apsvērt avārijas 

kontracepcijas piemērošanu. 

16. Vai paciente ir parakstījusi informētas piekrišanas dokumentu? Jā Nē 

 

Grūtniecības testi sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās 

Var izmantot gan urīna, gan asins testus, ja vien to jutība ir vismaz 25 mIU/ml. 

Pirms uzsākt ārstēšanos ar acitretīnu 

Visām sievietēm, kurām iespējama grūtniecības iestāšanās, konsultācijas laikā vai arī iepriekšējo trīs 

dienu laikā pirms vizītes pie ārstējošā ārsta jāveic grūtniecības tests, ja tiek izrakstīts acitretīns. 

Grūtniecības tests ir jāveic tad, kad paciente vismaz vienu mēnesi ir izmantojusi efektīvas kontracepcijas 



metodes. Šim testam ir jāapstiprina, ka pacientei nav iestājusies grūtniecība, uzsākot ārstēšanos ar 

acitretīnu. 

17. Vai grūtniecības tests pirms acitretīna terapijas uzsākšanas ir negatīvs?  

Kontracepcijas metode(s): ________________________________ 

Grūtniecības testa datums:__________________________________ 

Jā* Nē 

 

* Ja grūtniecības tests ir pozitīvs, nedrīkst uzsākt ārstēšanu ar acitretīnu. 

Terapijas uzsākšana ar acitretīnu 

Terapija jāuzsāk dienā, kad ir saņemts acitretīns, un tam jābūt 7 dienu laikā pēc vizītes pie dermatologa ar 

nosacījumu, ka grūtniecības tests ir negatīvs. Nozīmētajam acitretīna daudzumam jābūt ierobežotam 30 

dienu lietošanai, jo turpmākai ārstēšanai jāsaņem jauna recepte. Ideālajā variantā grūtniecības testam, 

receptes izrakstīšanai un acitretīna izsniegšanai būtu jānotiek vienā dienā. Acitretīns jāizsniedz ne vēlāk 

kā 7 dienu laikā pēc receptes izrakstīšanas. 

Novērojuma vizītes 

Novērojuma vizītes jāplāno ar 28 dienu starplaikiem. Nepieciešamības gadījumā jāatkārto grūtniecības 

tests, izvērtējot sievietes dzimumdzīves aktivitāti un menstruāciju vēsturi (neparastas mēnešreizes, 

izlaistas mēnešreizes vai amenoreja). Ja paredzēts, novērojošie grūtniecības testi jāveic dienā, kad 

paciente apmeklē ārstējošo dermatologu, vai iepriekšējo trīs dienu laikā pirms vizītes pie ārstējošā 

dermatologa. 

 

18. Grūtniecības testu rezultāti novērojuma vizīšu laikā (ja nepieciešams) 

Novērošanas 

vizīte 

Grūtniecības 

testa veikšanas 

datums 

Grūtniecības testa rezultāts: 

Nav veikts / Pozitīvs* / Negatīvs 

Pašreizējās kontracepcijas 

metodes 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    



10    

 

Jebkurā papildus novērojuma vizītē arī jādokumentē grūtniecības testa rezultāti. 

* Ja grūtniecība iestājas sievietei, kura lieto acitretīnu, terapija jāpārtrauc un paciente 

jānosūta uz konsultāciju pie ārsta, kurš ir specializējies vai ar pieredzi teratoloģijā. 

Terapijas pārtraukšana 

Pēc terapijas pārtraukšanas, grūtniecības testi jāveic ar vismaz 1 – 3 mēnešu starplaikiem 3 gadus pēc 

pēdējās devas lietošanas. Informācija par terapijas beigām jāpievieno informētas piekrišanas dokumentā 

tam paredzētajā vietā, un tā jāparaksta pacientei un ārstējošajam ārstam. 

 

19. Grūtniecības testu rezultāti pēc terapijas pārtraukšanas 

Novērošanas 

vizīte 

Grūtniecības 

testa veikšanas 

datums 

Grūtniecības testa rezultāts: 

Nav veikts / Pozitīvs* / Negatīvs 

Pašreizējās kontracepcijas 

metodes 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

* Ja 3 gadu laikā pēc acitretīna terapijas beigām sievietei iestājas grūtniecība, paciente 

jānosūta uz konsultāciju pie ārsta, kurš ir specializējies vai ar pieredzi teratoloģijā. 

 

C daļa. Sievietes, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās 

Pacientes dzimumdzīve var mainīties terapijas laikā, tāpēc teratogenitātes riska pārrunāšana pirms 

terapijas uzsākšanas attiecas ne tikai uz seksuāli aktīvām sievietēm. 



 

1. Vai paciente saprot acitretīna teratogenitātes risku? Jā Nē 

 

Informācijas sniegšana sievietēm, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās 

Sievietēm, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās, jāizsniedz brošūra pacientiem “Informācija par 

acitretīnu saturošām zālēm” un jāinformē par pieejamajiem kontracepcijas līdzekļiem. 

 

2. Vai paciente ir saņēmusi brošūru pacientiem “Informācija par acitretīnu 

saturošām zālēm”? 
Jā Nē 

3. Vai paciente ir informēta par pieejamajiem kontracepcijas līdzekļiem? Jā Nē 

 

Informētas piekrišanas dokuments 

Visām sievietēm, arī tām, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās, jāparaksta informētas piekrišanas 

dokuments, norādot, ka viņas pilnībā saprot ar grūtniecību saistītos riskus un pašlaik nav grūtnieces, kā 

arī to, ka ir pārrunāta pacientes un ārsta atbildība. Pacienta pienākumos ietilpst konsultēšanās ar 

ginekologu, dermatologu vai farmaceitu, ja ir skaidri zināms, ka bijušas neaizsargātas dzimumattiecības, 

lai varētu apsvērt avārijas kontracepcijas piemērošanu. 

 

4. Vai paciente ir parakstījusi informētas piekrišanas dokumentu? Jā Nē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Informētas piekrišanas dokuments sievietēm 



Informētas piekrišanas dokuments sievietēm 

Neotigason (acitretinum) 10 mg cietās kapsulas 

Grūtniecības nepieļaušanas programma 

 

Šis dokuments ir jāaizpilda un jāparaksta pacientei (arī vecākiem vai likumīgiem aizbildņiem, ja paciente 

ir jaunāka par 18 gadiem), kā arī tas jāparaksta ārstējošajam ārstam. Dokuments jāaizpilda 1 eksemplārā, 

kas tiek pievienots attiecīgā pacienta dokumentācijai. 

Pacientes vārds/identifikācija: _________________________________________________ 

(Lūdzu, rakstiet lielajiem burtiem) 

Ārsta vārds/identifikācija: _________________________________________________ 

(Lūdzu, rakstiet lielajiem burtiem) 

 

Pirms terapijas uzsākšanas 

Mans ārsts man ir personīgi izskaidrojis manu ārstēšanos ar acitretīnu. Zemāk esošā informācija ar mani ir 

papildus izrunāta un izskaidrota. 

 

Izlasiet un atzīmējiet katru zemāk minēto punktu izvēles rūtiņā, lai apstiprinātu, ka Jūs saprotat 

un pieņemat katru no tiem. 

Neparakstiet šo formu un nelietojiet acitretīnu, ja Jums joprojām ir jautājumi. 

Ievērojiet sava ārsta sniegtos norādījumus.  

 

 Es saprotu, ka pastāv ļoti liels risks manam bērnam attīstīties nopietniem iedzimtiem defektiem, ja es 

esmu grūtniece vai grūtniecība iestājas acitretīna lietošanas laikā, neatkarīgi no lietotajām devām un 

terapijas ilguma vai arī 3 gadu laikā pēc terapijas beigām. Šī iemesla dēļ man nedrīkst iestāties 

grūtniecība terapijas laikā un 3 gadu laikā pēc ārstēšanās beigām. 

  Es saprotu, ka nedrīkstu lietot acitretīnu, ja esmu grūtniece. 

  Es saprotu, ka man nedrīkst būt neaizsargātas dzimumattiecības acitretīna terapijas laikā un man ir 

jāizmanto divas efektīvas kontracepcijas metodes vienlaicīgi. Vienīgais izņēmums ir tad, ja man ir bijusi 

dzemdes izņemšanas operācija. 

  Es saprotu, ka man jāsāk lietot izvēlētās kontracepcijas metodes vismaz vienu mēnesi pirms acitretīna 

terapijas uzsākšanas, un tās jālieto visā acitretīna terapijas kursa laikā un vismaz 3 gadus pēc terapijas 

beigām. 

  Es esmu informēta, ka kontracepcijas metodes var nesniegt vēlamo rezultātu. Tāpēc man ir jāizmanto 2 

dažādas metodes vienlaicīgi, katru reizi, kad man ir dzimumattiecības. Vismaz vienai no metodēm ir 

jābūt galvenajai kontracepcijas metodei. 



 Galvenās kontracepcijas metodes ir: intrauterīnās ierīces, injicējami/ implantējami/ ievietojami 

hormonālie kontracepcijas līdzekļi, iekšķīgi lietojami kombinētie kontracepcijas līdzekļi un 

kontracepcijas plāksteri (lietojot tos rūpīgi), olvadu nosiešana, partnera vazektomija.  

 Barjermetodes ir: prezervatīvu lietošana vīriešiem, diafragma/uzmava ar spermicīdu. 

 

  Es piekrītu veikt grūtniecības testus (ar minimālo jutību 25 mIU/ml) pirms terapijas uzsākšanas, katru 

mēnesi terapijas laikā un ik pēc 1 – 3 mēnešiem 3 gadus pēc terapijas beigām, kā to norādījis mans 

ārstējošais ārsts. 

 Es saprotu, ka nedrīkstu uzsākt acitretīna lietošanu, ja es neesmu pārliecināta, ka man nav iestājusies 

grūtniecība un ka mans grūtniecības tests ir negatīvs, ja man ir iespējama grūtniecības iestāšanās. 

  Es saprotu, ka man nekavējoties jāpārtrauc acitretīna lietošana un tūlīt jāinformē savs ārsts, ja man ir 

iestājusies grūtniecība, man ir mēnešreižu iztrūkums, esmu pārtraukusi lietot kontracepcijas līdzekļus 

vai man ir bijušas neaizsargātas dzimumattiecības bez kontracepcijas līdzekļiem laikā, kad es ārstējos ar 

acitretīnu vai arī 3 gadu laikā pēc ārstēšanās beigām. 

 Es saprotu, ka terapijas laikā un 2 mēnešus pēc terapijas beigām man ir jāizvairās no alkohola lietošanas 

(dzērienu, ēdienu un zāļu sastāvā). 

  Es piekrītu konsultēties ar savu ārstu par jebkādām zālēm vai ārstniecības augu līdzekļiem, kurus es 

lietoju vai plānoju lietot, laikā kad es ārstējos ar acitretīnu, jo tas var ietekmēt izvēlēto kontracepcijas 

līdzekļu efektivitāti. 

  Es esmu izlasījusi un sapratusi visus dokumentus, ko mans ārsts man ir sniedzis, tajā skaitā brošūru 

pacientiem “Informācija par acitretīnu saturošām zālēm”,   

  Es zinu, ka terapijas laikā un 3 gadus pēc terapijas beigām es nedrīkstu kļūt par asins donoru, jo asinis 

var tikt pārlietas grūtniecei un izraisīt patoloģijas vēl nedzimušam bērnam. 

 Es saprotu, ka es nekad nedrīkstu dot šīs zāles nevienam citam, bet visas neizlietotās zāles vai zāles, 

kurām beidzies derīguma termiņš, jāatgriež aptiekā iznīcināšanai. 

  Es saprotu, ka manam ārstam mani jānovēro katru mēnesi; Tādejādi acitretīna lietošanas laikā es 

piekrītu ierasties uz vizītēm katru mēnesi (ik pēc 28 dienām), kā arī ierasties uz papildu vizītēm pēc 

terapijas beigām.  

 

Mans ārsts ir atbildējis uz visiem maniem jautājumiem par acitretīnu un es saprotu ar to saistītos 

riskus un profilaktiskos pasākumus, kuri man ir pilnībā izskaidroti.  

Es zinu, ka mana atbildība ir par to, lai grūtniecība neiestātos Neotigason lietošanas laikā un 3 gadu 

laikā pēc terapijas beigām. 

 

 

Terapijas sākums (datums): ____________ Kontracepcijas uzsākšana (datums): ____________ 

 

Pacientes paraksts/ Datums: _________________________________________/____________ 



 

Vecāku vai likumīgo aizbildņu paraksts (ja paciente ir jaunāka par 18 gadiem) / Datums: 

______________________________________/_____________ 

 

Es esmu izskaidrojis savai pacientei nepieciešamību ārstēties ar Neotigason, kā arī riskus, kas saistīti ar Neotigason 

lietošanu, galvenokārt attiecībā uz grūtniecību: 

 

Ārsta paraksts/ Datums: __________________________________________/____________ 

 

 

Terapijas pārtraukšana (datums): ____________ 

 

Kontracepcijas līdzekļi jālieto, un ir aizliegta kļūšana par asins donoru līdz (datums): ____________ 

 

Pacientes paraksts/ Datums: __________________________________________/____________ 

 

Vecāku vai likumīgo aizbildņu paraksts (ja paciente ir jaunāka par 18 gadiem/ Datums: 

_______________________________________/____________ 

 

ārsta paraksts/ Datums: ___________________________________________/____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informētas piekrišanas dokuments  vīriešiem 



Informētas piekrišanas dokuments vīriešiem 

Neotigason (acitretinum) 10 mg cietās kapsulas 

Grūtniecības nepieļaušanas programma 

 

Šis dokuments ir jāaizpilda un jāparaksta pacientam (arī vecākiem vai likumīgiem aizbildņiem, ja pacients 

ir jaunāks par 18 gadiem), kā arī tas jāparaksta ārstējošajam ārstam. Dokuments jāaizpilda 1 eksemplārā, 

kas tiek pievienots attiecīgā pacienta dokumentācijai 

Pacienta vārds/identifikācija: _________________________________________________ 

(Lūdzu, rakstiet lielajiem burtiem) 

Ārsta vārds/identifikācija: _________________________________________________ 

(Lūdzu, rakstiet lielajiem burtiem) 

 

Pirms terapijas uzsākšanas 

 

Izlasiet un atzīmējiet katru zemāk minēto punktu izvēles rūtiņu, lai apstiprinātu, ka Jūs saprotat 

un pieņemat katru no tiem. 

Neparakstiet šo formu un nelietojiet acitretīnu, ja Jums joprojām ir jautājumi. 

Ievērojiet sava ārsta sniegtos norādījumus.  

 

 Es esmu izlasījis un sapratis visus dokumentus, ko mans ārsts man ir sniedzis, tajā skaitā brošūru 

pacientiem “Informācija par acitretīnu saturošām zālēm”. 

 Es zinu, ka terapijas laikā un 3 gadus pēc terapijas beigām es nedrīkstu kļūt par asins donoru, jo asinis 

var tikt pārlietas grūtniecei un izraisīt patoloģijas vēl nedzimušam bērnam.  

 Es saprotu, ka es nekad nedrīkstu dot šīs zāles nevienam citam, bet visas neizlietotās zāles vai zāles, 

kurām beidzies derīguma termiņš, jāatgriež aptiekā iznīcināšanai. 

 

Mans ārsts ir atbildējis uz visiem maniem jautājumiem par acitretīnu, un es saprotu ar to saistītos 

riskus un profilaktiskos pasākumus, kas man ir pilnībā izskaidroti.  

 

Pacienta paraksts/ Datums: _________________________________________/____________ 

 

Vecāku vai likumīgo aizbildņu paraksts (ja pacients ir jaunāks par 18 gadiem) / Datums: 

______________________________________/____________ 



 

Terapijas pārtraukšana (datums): ____________ 

 

Aizliegts kļūt par asins donoru līdz (datums): ____________ 

 

Pacienta paraksts/ Datums: __________________________________________/____________ 

 

Vecāku vai likumīgo aizbildņu paraksts (ja pacients ir jaunāks par 18 gadiem) / Datums: 

______________________________________/_____________ 

 

Ārsta paraksts/ Datums: __________________________________________/_____________ 

 

 

 


