
• Обговоріть з пацієнтом наведену нижче інформацію, 
яка стосується певних ризиків при застосуванні 
препарату

• Будь ласка, ознайомтеся із інструкцією для медичного 
застосування лікарського засобу для отримання 
повної інформації про призначення препарату

ПОСІБНИК ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ/ОБГОВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПАЦІЄНТАМИ

П. І. Б. пацієнта: Вік пацієнта:

Дата першого візиту: Стать пацієнта:    □ Чоловік      □ Жінка

Дата першого призначення: Дата заповнення:

Загальний аналіз крові (ЗАК)
□ Ризик зменшення кількості клітин 

крові
□ Слід виконувати ЗАК перед почат-

ком терапії та періодично під час 
терапії

Артеріальний тиск
□ Артеріальний тиск необхідно 

вимірювати перед початком та 
періодично під час терапії

□ Якщо у пацієнта виникла артері-
альна гіпертензія, він/вона пови-
нен(-на) звернутися до свого лікаря 

□ Ризик порушення функції 
печінки

□ Слід виконувати печінкові 
проби перед початком терапії 
та періодично під час терапії

□ Симптоми захворювань печінки
□ У разі виникнення симптомів 

пацієнт повинен звернутися до 
свого лікаря

□ Ризик виникнення (серйозних 
опортуністичних) інфекцій

□ У разі появи симптомів інфекції 
пацієнт повинен звернутися до свого 
лікаря

□ У разі виникнення серйозної інфекції 
розгляньте доцільність процедури 
прискореного виведення лікарського 
засобу з організму

□ Якщо пацієнт приймає інші лікарські 
засоби, які можуть вплинути на 
імунну систему, він/вона має 
повідомити про це своєму лікарю

□ Має бути виключена вагітність
□ Пацієнтки повинні застосовувати 

ефективні методи контрацепції
□ У разі вагітності терапію 

препаратом Обаджіо® слід 
припинити

□ Необхідно розглянути доцільність 
процедури прискореного 
виведення лікарського засобу з 
організму

Картка пацієнта:
• Видайте пацієнту Картку пацієнта і регулярно обговорюйте з ним її вміст під час консультацій, принаймні щорічно в період терапії
• Попросіть пацієнта пред’являти цю Картку будь-якому лікарю або медичному працівнику, який надає пацієнту медичну допомогу (наприклад, 

якщо пацієнту знадобилася невідкладна медична допомога).
• Нагадуйте пацієнту звертатися до лікаря у разі виникнення симптомів порушень функції печінки і симптомів інфекцій, описаних у Картці пацієнта
• Під час кожної консультації обговорюйте необхідність постійної ефективної контрацепції під час лікування

Пацієнт був поінформований про користь і ризики, пов’язані з цим лікарським засобом, і розуміє їх.

П. І. Б. лікаря, що призначає 
лікарський засіб: 

Підпис лікаря:
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