®Toctinoטוקטינו -תוכנית למניעת הריון
טופס אישור עבור מטופלות
למילוי וחתימה ע"י המטופלת )הורה או אפוטרופוס(
קיים חשד כבד כי טוקטינו גורמת למומים מולדים חמורים לעוברים אם נוטלים את התרופה -גם
בכמויות קטנות  -במהלך ההריון ,וקיים סיכון גבוה מאוד שהתינוק יוולד בעל מומים חמורים מאוד
אם:
את בהריון כשאת מתחילה ליטול טוקטינו
את נכנסת להריון בעת הטיפול בטוקטינו
את נכנסת להריון בתוך חודש מסיום הטיפול בטוקטינו
אין לחתום על טופס אישור זה ואין ליטול טוקטינו אם יש משהו שאינך מבינה אודות המידע
שקיבלת בנוגע לנטילת טוקטינו.
קיבלתי מהרופא שלי הסבר אישי אודות הטיפול שלי בטוקטינו .בין היתר ,הנקודות להלן הובהרו
לי ונדונו באופן מפורט:
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אני מבינה שטוקטינו שייך לקבוצת
תרופות )רטנואידים( אשר ידוע שהן
גורמות למומים מולדים חמורים
כשנוטלים אותן במהלך הריון.
אני מבינה שאסור לי ליטול טוקטינו
אם אני בהריון או אם אני מסוגלת
להכנס להריון.
אני מבינה שעלי להשתמש בשיטה
אחת לפחות למניעת הריון אך קיימת
עדיפות לשימוש בשתי שיטות
למניעת הריון במשך לפחות
חודש אחד לפני תחילת הטיפול,
במהלך כל תקופת הטיפול ,ובמשך
לפחות חודש אחד לאחר סיום
הטיפול.
אני ערה לחלוטין לסיכון של חוסר
יעילותן האפשרית של שיטות שונות
למניעת הריון ,כפי שאלה הוסברו לי
ע"י הרופא שלי.
אני מסכימה לשוחח עם הרופא שלי
אודות כל תרופה או צמח מרפא שאני
מתכוונת ליטול במהלך הטיפול
בטוקטינו ,כי גלולות הורמונליות
למניעת הריון עלולות להיות חסרות
יעילות אם אטול תרופות או צמחי
מרפא מסויימים כגון St. John's
.wort

 .6אני מבינה שאסור לי להתחיל ליטול
טוקטינו עד אשר אהיה בטוחה
שאינני בהריון ובדיקת הריון שלי
תציג תשובה שלילית.
 .7אני מבינה שאני עלולה להזדקק
לבדיקות הריון חודשיות במהלך
הטיפול שלי בטוקטינו וכי הרופא שלי
ידון איתי על כך בכל ביקור.
 .8אני מבינה שעלי לבצע בדיקת הריון
 5שבועות לאחר סיום הטיפול
בטוקטינו.
 .9קראתי ואני מבינה את הפרסומים
הבאים אותם קיבלתי מהרופא שלי:
עלון מידע למטופל ועלון מידע אודות
אמצעי מניעה.
 .10אני מבינה שעלי להפסיק ליטול
טוקטינו מיד ועלי ליצור קשר עם
הרופא שלי או רופא המשפחה שלי
אם אכנס להריון ,אם לא יופיע דימום
ווסתי ,אם אפסיק להשתמש בשיטות
למניעת הריון ,או אם אקיים יחסי מין
ללא אמצעי מניעה במהלך הטיפול
שלי בטוקטינו או בחודש לאחר סיום
הטיפול בטוקטינו.
 .11אני מבינה שאם אכנס להריון ,הרופא
שלי עשוי להפנות אותי לרופא
המתמחה או מנוסה במומים מולדים,
לשם הערכה וייעוץ.
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