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1. pielikums 

Svarīga informācija pecientam par zāļu riska mazināšanu 

Informatīvais buklets pacientēm par valproātu▼ saturošu zāļu riska mazināšanu 

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 
informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām 
blakusparādībām. 

Šajā bukletā iekļautā informācija ir paredzēta sievietēm, kurām parakstīts valproāts un kurām 
iespējama grūtniecība (ir reproduktīvais potenciāls). Izlasiet šo informāciju un pacientiem paredzēto 
lietošanas instrukciju, kas pievienota zāļu iepakojumam, un, ja Jums ir jautājumi, konsultējieties ar 
ārstu. 

Šeit ir daudz informācijas, un ieteicams, lai Jūs parādītu šo bukletu saviem draugiem un ģimenes 
locekļiem, lai Jums būtu vieglāk pārrunāt un izprast savu ārstēšanu. Šis buklets pēdējo reizi 
atjaunināts 13.03.2015. 

 Saglabājiet šo bukletu. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  

Pārbaudiet, vai esiet parakstījusi riska informācijas apzināšanās veidlapu, kuru Jums 
jāsaņem un jāpārrunā ar ārstu.  

 

RISKS VĒL NEDZIMUŠAM BĒRNAM 

Ja valproātu lieto sieviete grūtniecības laikā, tas var kaitēt vēl nedzimušam bērnam.  

Domājams, ka grūtniecības laikā lietots valproāts ir saistīts ar augstāku risku nekā citas epilepsijas 
ārstēšanai paredzētās zāles, neatkarīgi no tā, vai valproātu lieto vienu pašu vai kopā ar citām 
epilepsijas ārstēšanai paredzētām zālēm. Jo lielāka deva, jo augstāks risks, taču risku rada jebkādu 
devu lietošana. 

Valproāts var izraisīt nopietnus iedzimtus defektus un ietekmēt bērna attīstības veidu augšanas laikā. 
Ziņotie iedzimtie defekti ir mugurkaulāja šķeltne (kad mugurkaula kauli ir nepilnīgi attīstīti), sejas un 
galvaskausa defekti, sirds, nieru, urīnceļu un dzimumorgānu defekti, ekstremitāšu defekti. 

Ja lietojat valproātu grūtniecības laikā, risks, ka bērnam būs iedzimti defekti, kuriem būs nepieciešama 
ārstēšana, ir augstāks nekā citām sievietēm. Valproāts lietots jau gadiem ilgi, tāpēc ir zināms, ka 
aptuveni 10 no katriem 100 bērniem, kuri dzimuši valproātu lietojošām sievietēm, būs iedzimti defekti. 
Salīdzinājumam – šādi defekti ir 2-3 no katriem 100 bērniem, kuri dzimuši sievietēm, kas neslimo ar 
epilepsiju. 

Aprēķināts, ka līdz pat 30-40 % pirmsskolas vecuma bērnu, kuru mātes grūtniecības laikā lietojušas 
valproātu, var būt agrīnās bērnības attīstības traucējumi. Šie bērni var vēlāk sākt staigāt un runāt, 
viņiem var būt vājākas intelektuālās spējas nekā citiem bērniem, viņiem var būt runas apguves 
grūtības un atmiņas traucējumi. 

Bērniem, kuru mātes grūtniecības laikā lietojušas valproātu, biežāk atklāti autiska spektra traucējumi, 
un ir atsevišķi pierādījumi, ka šiem bērniem ir lielāka uzmanības deficīta un hiperaktivitātes 
traucējumu (UDHT) simptomu rašanās iespēja. 

Vaicājiet ārstam par folskābes lietošanu laikā, kad cenšaties ieņemt bērnu. Folskābe var samazināt 
mugurkaulāja šķeltnes un agrīna spontānā aborta vispārējo risku, kāds ir jebkuras grūtniecības 
gadījumā. Tomēr maz ticams, ka tas samazinās ar valproāta lietošanu saistīto iedzimto defektu risku. 
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Ja Jums var iestāties grūtniecība, ārsts drīkst Jums parakstīt valproātu tikai tad, ja citas zāles nav 
Jums efektīvas. 

Pirms šo zāļu parakstīšanas ārsts Jums izskaidros, kas var notikt ar Jūsu bērnu, ja Jums iestājas 
grūtniecība valproāta lietošanas laikā. Ja vēlāk izlemsiet, ka vēlaties bērnu, Jūs nedrīkstat pārtraukt 
zāļu lietošanu pirms esat to pārrunājusi ar ārstu un ir apstiprināts Jūsu lietoto zāļu aizstāšanas plāns ar 
citām zālēm, ja tas ir iespējams. 

 

PIRMĀ RECEPTE 

Ja šī ir pirmā reize, kad Jums ir parakstīts valproāts, ārsts būs Jums izskaidrojis vēl nedzimušam 
bērnam radīto risku, ja grūtniecība iestājas valproāta lietošanas laikā. Ja esat reproduktīvā vecumā, 
Jums visā zāļu lietošanas laikā noteikti jālieto efektīva pretapaugļošanās metode. Konsultējieties ar 
savu ārstu vai ginekologu, ja nepieciešams padoms par kontracepciju. 

Svarīgākais: 

 Noteikti lietojiet efektīvu pretapaugļošanās metodi. 

 Nekavējoties izstāstiet ārstam, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai par to radušās 
aizdomas. 

 

ĀRSTĒŠANAS TURPINĀŠANA, JA GRŪTNIECĪBA NAV IEPLĀNOTA  

Ja turpināt valproāta lietošanu un neplānojat grūtniecību, pārliecinieties, ka lietojat efektīvu 
pretapaugļošanās metodi. Konsultējieties ar ārstu vai ginekologu, ja nepieciešams padoms par 
kontracepciju. 

Svarīgākais: 

 Noteikti lietojiet efektīvu pretapaugļošanās metodi. 

 Nekavējoties izstāstiet ārstam, ja Jums iestājusies grūtniecība vai par to radušās 
aizdomas. 

 

ĀRSTĒŠANAS TURPINĀŠANA, JA GRŪTNIECĪBA TIEK APSVĒRTA  

Ja turpināt lietot valproātu un apsverat grūtniecību, Jūs nedrīkstat pārtraukt ne valproāta, ne 
pretapaugļošanās metodes lietošanu, kamēr neesat to pārrunājusi ar ārstu. Ar ārstu jākonsultējas 
krietnu laiku pirms grūtniecības iestāšanās, lai varētu rīkoties plānveidīgi, grūtniecība noritētu bez 
sarežģījumiem, cik vien tas iespējams, un jebkāds risks Jums un Jūsu vēl nedzimušajam bērnam būtu 
samazināts līdz minimumam. 

Pirms sākat plānot grūtniecību, ārsts var nolemt, ka Jums jāmaina valproāta deva vai jāsāk lietot citas 
zāles. 

Kad Jums iestāsies grūtniecība, gan Jūsu slimības ārstēšana, gan vēl nedzimušā bērna attīstība tiks ļoti 
rūpīgi uzraudzīta. 

Vaicājiet ārstam par folskābes lietošanu laikā, kad cenšaties panākt grūtniecības iestāšanos. Folskābe 
var samazināt kopējo mugurkaulāja šķeltnes un agrīna spontānā aborta risku, kāds ir jebkuras 
grūtniecības gadījumā. Tomēr maz ticams, ka tas samazinās ar valproāta lietošanu saistīto iedzimto 
defektu risku. 
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Svarīgākais: 

 Nepārtrauciet pretapaugļošanās metodes lietošanu, pirms neesat pārrunājusi to ar 
ārstu un neesat kopīgi izstrādājuši plānu, kā panākt epilepsijas/bipolāro traucējumu 
kontroli un riska mazināšanu bērnam. 

 Nekavējoties izstāstiet ārstam, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai par to ir radušās 
aizdomas. 

 

NEPLĀNOTAS GRŪTNIECĪBAS IESTĀŠANĀS ĀRSTĒŠANAS LAIKĀ 

Bērniem, kas dzimuši valproātu lietojušām mātēm, ir nopietns iedzimtu defektu un smagu, invaliditāti 
izraisošu attīstības traucējumu risks. Ja lietojat valproātu un Jums ir aizdomas par grūtniecību vai 
varētu būt iestājusies grūtniecība, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, 
kamēr ārsts nav to norādījis. 

Vaicājiet ārstam par folskābes lietošanu. Folskābe var mazināt mugurkaulāja šķeltnes un agrīna 
spontāna aborta vispārējo risku, kāds ir jebkuras grūtniecības gadījumā. Tomēr maz ticams, ka tas 
samazinās ar valproāta lietošanu saistīto iedzimto defektu risku. 

Svarīgākais: 

 Nekavējoties izstāstiet ārstam, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai par to ir radušās 
aizdomas. 

 Nepārtrauciet valproāta lietošanu, ja to nav ieteicis ārsts. 

 
Ziņošana par blakusparādībām 
 
Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai. Pacients ziņojumu par zāļu 
blakusparādībām var iesniegt divos veidos – elektroniski un papīra formātā. Elektroniskā iesniegšana 
tiek nodrošināta interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot izvēlni „Pacienta ziņojuma e-veidlapa”. 
Papīra formātā veidlapu iegūsiet, lejuplādējot ziņojuma veidlapu. Parakstīta papīra formāta veidlapa 
jānosūta ZVA pa pastu vai faksu. ZVA adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, tālrunis informācijai: 
67078400, fakss: 67078428”. 


