Upozornění pro lékaře předepisující léčivý přípravek Roaccutane

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci (společnost Roche s.r.o., Praha, Česká republika) informují o důležitých změnách v předepisování a výdeji léčivého přípravku Roaccutane obsahujícího léčivou látku isotretinoin. 
V souladu s Rozhodnutím Evropské Komise je od 1.2. 2006 zaváděn do praxe komplexní ROACCUTANE Program prevence početí (tzv. PPP) určený všem ženám s akné léčeným přípravkem Roaccutane. 
Hlavním důvodem zavádění PPP je zabránit v nejvyšší možné míře početí během léčby a jeden měsíc po ukončení léčby přípravkem obsahujícím isotretinoin.  

Protože léčivý přípravek Roaccutane je vysoce teratogenní, může být předepsán ženám, které by mohly otěhotnět, pouze za přísných pravidel stanovených v Programu prevence početí. Pravidla tohoto programu se plně vztahují také na ženy, které nejsou v době, kdy se uvažuje o jejich léčbě lékem Roaccutane, sexuálně aktivní. 

V případě, že dojde k početí během léčby isotretinoinem nebo jeden měsíc po jejím ukončení, existuje velmi vysoké riziko těžkých a závažných malformací plodu. Malformace plodu následkem expozice isotretinoinu zahrnují abnormality centrálního nervového systému (hydrocefalus, cerebelární malformace/abnormality, mikrocefalie), faciální dysmorfie, rozštěp patra, malformace vnějšího ucha (absence vnějšího ucha, malé nebo chybějící zvukovody), abnormality oka (mikroftalmie), kardiovaskulární abnormality (konotrunkální malformace, Fallotova tetralogie, transpozice velkých tepen, defekty septa), abnormality vývoje thymu a abnormality příštítných tělísek. Je zvýšeno riziko spontánního potratu. Závažné vrozené vady se objevily u dětí žen, které užívaly Roaccutane v jakémkoli množství - dokonce i krátkou dobu v průběhu těhotenství. 
V případě, že dojde k otěhotnění ženy léčené Roaccutanem, je nutno okamžitě ukončit léčbu a zároveň je žádoucí, aby pacientka podstoupila odpovídající specializovaná vyšetření. 

        Program prevence početí, který se do praxe v České republice zavádí od 1.2. 2006, byl zaveden v zemích Evropské unie, Spojených státech amerických, Austrálii a řadě dalších zemí světa, a klade si za cíl:
	pomoci lékařům, lékárníkům a pacientkám lépe porozumět riziku, které je spojeno s užitím léku Roaccutane v době těhotenství a získat další informace o tomto léku

stanovit podmínky předepisování léku Roaccutane ošetřujícím lékařem pacientkám, které by mohly otěhotnět
nastavit podmínky vydávání léku Roaccutane lékárníkem, pacientkám které by mohly otěhotnět.
V rámci PPP poskytne držitel rozhodnutí o registraci edukační materiály, které zdůrazňují varování o teratogenicitě isotretinoinu, poskytují rady o možnostech antikoncepce před započetím terapie a potřebě pravidelného těhotenského testování. 
K dispozici jsou následující edukační materiály:
	Doporučení pro lékaře předepisujícího přípravek Roaccutane ženám s akné

Doporučení pro lékárníka k vydávání přípravku Roaccutane ženám s akné
Kontrolní seznam pro předepisování přípravku Roaccutane ženám s akné
Informace, které potřebujete znát, než začnete užívat lék Roaccutane
Informovaný souhlas pro ženy užívající Roaccutane
Antikoncepce:  fakta, která by Vás měla zajímat

Plná informace pro pacienta o teratogenním riziku léčivého přípravku Roaccutane a striktních preventivních opatřeních pro zabránění početí, která jsou uvedena v PROGRAMu PREVENCE POČETÍ, musí být lékařem poskytnuta všem pacientům léčeným tímto léčivým přípravkem - jak ženám, tak i mužům.
Všechny edukační materiály budou v průběhu ledna a února distribuovány držitelem rozhodnutí o registraci lékařům předepisujícím léčivý přípravek Roaccutane a mohou být též zaslány poštou po vyžádání (telefonicky, e-mailem, dopisem). Pro bližší informace o tomto léčivém přípravku (jeho indikacích, dávkování apod.) odkazujeme na Souhrn údajů o přípravku (SPC), který je možno nalézt na www.sukl.cz .   





