Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Informovaný souhlas

Léčba cyklosporinem A
Pacient (štítek)
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Vážená paní, vážený pane,
v předkládaném formuláři si přečtete informace o léčbě cyklosporinem A.
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.
Co je cyklosporin A:
Cyklosporin A je lék patřící mezi imunosupresiva, tj. léky tlumící imunitní reakce
v buňkách. Jeho účinky byly prokázány u onemocnění, u kterých se předpokládá, že
vznikají na podkladě porušených nebo odchylně probíhajících imunologických reakcí
organismu. Má i účinky protizánětlivé. V dermatologii se stal cyklosporin nedílnou součástí
léčby řady kožních onemocnění, u nichž se předpokládá, že jsou vyvolány poruchou
imunitního systému.
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem navržena léčba
cyklosporinem A. V dermatologii se tento lék stal nedílnou součástí léčby závažných
kožních onemocnění, zejména těžších forem lupénky, atopického ekzému, autoimunitních
puchýřnatých onemocnění kůže a některých dalších onemocnění.
Jaký je režim pacienta před léčbou:
Před nasazením léku jsou provedeny odběry krve, které jsou nezbytné ke zjištění počtu
krvinek, informují o základních hodnotách metabolismu jater a ledvin. Kontroluje se také
krevní tlak. Cyklosporin A nesmí být podáván pacientům při těžkých chorobách ledvin
a jater, nekontrolovaným zvýšeným krevním tlakem, při infekčních a nádorových
onemocněních.
Jaký je postup léčby:
Při systémové léčbě je cyklosporin A podáván ve formě kapslí. Kapsle se užívají denně
ve dvou dílčích dávkách ráno a večer vždy ve stejnou dobu v intervalu co 12 hodin. Kapsle
se polykají celé a zapíjejí vodou, lék nelze zapíjet grapefruitovým džusem. Zvýšení
či snížení dávky provádějte jen na základě rozhodnutí lékaře, také si lék sami nevysazujte.
V průběhu léčby se doporučuje dieta s omezením soli, hlavně draslíku, dále alkoholu
a tuků, je vhodné doplňovat hořčík. Vzhledem k tomu, že cyklosporin může ovlivňovat
účinnost řady léků, je nutné hlásit lékaři všechny léky, které užíváte a jiné lékaře, které
navštěvujete, vždy informovat, že užíváte cyklosporin.
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Pacienti léčení cyklosporinem by se neměli vystavovat přímému slunečnímu záření
a neměli by být současně léčeni fototerapií nebo PUVA fotochemoterapií.
Ženy se mají chránit během léčby před otěhotněním. Očkování a dárcovství krve není
vhodné. Během léčby cyklosporinem jsou prováděna pravidelná laboratorní vyšetření
zaměřená zejména na funkci ledvin, jater a kostní dřeně. Pravidelně je kontrolován také
krevní tlak.
Jaké jsou možné komplikace a rizika:
Jako u každého léku, tak i u cyklosporinu se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, které
závisí na dávce, délce užívání léku a na celkovém stavu pacienta. Dávky podávané v kožním
lékařství jsou v porovnání s jinými obory nižší a nežádoucí účinky se vyskytují vzácně.
Nejčastěji se jedná o únavu, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, mravenčení v končetinách,
třes rukou, pálení chodidel a dlaní, zvýšené ochlupení, sníženou odolnost vůči infekcím,
zvýšení krevního tlaku, změny v jaterních a ledvinných laboratorních hodnotách. Může se
objevit zvýšení hladiny draslíku v krvi, snížení hořčíku, zvýšení kyseliny močové, poruchy
menstruačního cyklu. Při léčbě se nedoporučuje kojit, přípravek se dostává do mateřského
mléka. V případě objevení nežádoucích účinků, či jakékoli nové skutečnosti, neprodleně
informujte svého ošetřujícího lékaře.
Jaké jsou možné alternativy léčby:
V léčbě lupénky jsou alternativami celková léčba acitretinem, methotrexatem, biologiky,
světloléčba či intenzivní lokální léčba. V léčbě atopického ekzému jsou dalšími
alternativami celkové kortikosteroidy, světloléčba a lokální léčba. V léčbě puchýřnatých
onemocnění jsou alternativní léčbou celkové kortikosteroidy a azathioprim.
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a)
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a)
o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.
S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.
Datum:

___________________________________

___________________________________

Podpis pacienta nebo zákonného zástupce

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
lékaře, který vysvětlující pohovor provedl

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a):
popište způsob:
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___________________________________

___________________________________

Jméno, příjmení a podpis svědka

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře
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