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ΔΗΑΓΩΓΖ

Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην θπιιάδην πξννξίδνληαη γηα γπλαίθεο ζηηο νπνίεο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί
βαιπξντθό θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα κείλνπλ έγθπεο (γπλαίθεο κε δπλαηόηεηα ηεθλνπνίεζεο). Δηαβάζηε
απηό ην θπιιάδην καδί κε ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πνπ παξέρεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαξκάθνπ θαη
εάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε απνξίεο, απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.



Τπάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη ζπληζηάηαη λα δείμεηε απηό ην θπιιάδην ζηνπο θίινπο θαη
ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπδεηήζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ηε
ζεξαπεία ζαο.



Θξαηήζηε απηό ην θπιιάδην. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.

Βεβαησζείηε όηη έρεηε ππνγξάςεη ην έληππν γλσζηνπνίεζεο θηλδύλνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ζαο δνζεί από ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ην ζπδεηήζεηε καδί
ηνπο.

ΘΗΛΓΤΛΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΑΓΔΛΛΖΣΟ ΠΑΗΓΗ
Σν βαιπξντθό κπνξεί λα είλαη επηβιαβέο γηα ηα αγέλλεηα παηδηά όηαλ ιακβάλεηαη από κηα γπλαίθα θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.
Είηε ιακβάλεηαη κόλν ηνπ είηε ζε ζπλδπαζκό κε άιιν αληηεπηιεπηηθό θάξκαθν, θαίλεηαη όηη ην
βαιπξντθό ζρεηίδεηαη κε κεγαιύηεξν θίλδπλν όηαλ ιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο έλαληη
άιισλ αληηεπηιεπηηθώλ θάξκαθσλ. Όζν πςειόηεξε ε δόζε, ηόζν πςειόηεξνη είλαη νη θίλδπλνη, αλ θαη
όιεο νη δόζεηο ελέρνπλ θάπνην θίλδπλν.
Σν βαιπξντθό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο γελεηηθέο αλσκαιίεο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξόπν
θαηά ηνλ νπνίν έλα παηδί αλαπηύζζεηαη θαζώο κεγαιώλεη. Οη γελεηηθέο αλσκαιίεο πεξηιακβάλνπλ
δηζρηδή ξάρε (ζηελ νπνία ηα νζηά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δελ αλαπηύζζνληαη θαηαιιήισο),
δπζκνξθίεο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ θξαλίνπ, δπζκνξθίεο ηεο θαξδηάο, ηνπ λεθξνύ, ηεο νπξνθόξνπ νδνύ
θαη ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, όπσο θαη αλσκαιίεο ησλ άθξσλ.
Εάλ ιάβεηε βαιπξντθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο δηαηξέρεηε έλαλ πςειόηεξν θίλδπλν, από ηηο
άιιεο γπλαίθεο, λα απνθηήζεηε παηδί κε γελεηηθέο αλσκαιίεο πνπ απαηηνύλ ηαηξηθή αληηκεηώπηζε. Επεηδή
ην βαιπξντθό έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιά έηε, γλσξίδνπκε όηη ζε γπλαίθεο πνπ ιακβάλνπλ
βαιπξντθό, πεξίπνπ 10 βξέθε ζε θάζε 100 ζα εκθαλίζνπλ γελεηηθέο αλσκαιίεο. Απηό ζε ζύγθξηζε κε
ηα 2-3 βξέθε ζε θάζε 100 πνπ γελληνύληαη από γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ επηιεςία.
Τπνινγίδεηαη όηη κέρξη 30-40% ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο έιαβαλ
βαιπξντθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ αλάπηπμε θαηά ηελ
παηδηθή ειηθία. Σα παηδηά πνπ έρνπλ εθηεζεί ζην θάξκαθν κπνξεί λα αξγήζνπλ λα πεξπαηήζνπλ θαη λα
κηιήζνπλ, λα είλαη ιηγόηεξα ηθαλά δηαλνεηηθά από ηα άιια παηδηά θαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηε
γιώζζα θαη ηε κλήκε.
Δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο θαη παηδηθόο απηηζκόο δηαγηγλώζθνληαη πην ζπρλά ζε παηδηά πνπ
έρνπλ εθηεζεί ζε βαιπξντθό θαη ππάξρνπλ ζηνηρεία όηη ηα παηδηά ελδέρεηαη λα είλαη πην πηζαλό λα
αλαπηύμνπλ ζπκπηώκαηα πλδξόκνπ Ειιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο/Τπεξθηλεηηθόηεηαο (ADHD).

Ρσηήζηε ην γηαηξό ζαο γηα ηε ιήςε θπιιηθνύ νμένο όηαλ πξνζπαζείηε λα απνθηήζεηε παηδί. Σν θπιιηθό
νμύ κπνξεί λα κεηώζεη ην γεληθό θίλδπλν δηζρηδνύο ξάρεο θαη πξόσξεο απνβνιήο πνπ ππάξρεη ζε όιεο
ηηο εγθπκνζύλεο. Ωζηόζν, είλαη απίζαλν λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν γελεηηθώλ αλσκαιηώλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ρξήζε βαιπξντθνύ.
Εάλ είζηε γπλαίθα ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία, ν γηαηξόο ζαο ζα πξέπεη λα ζαο ζπληαγνγξαθήζεη ην
βαιπξντθό κόλν εάλ ηίπνηα άιιν δελ είλαη απνηειεζκαηηθό γηα εζάο.
Πξηλ από ηε ζπληαγνγξάθεζε απηνύ ηνπ θαξκάθνπ, ν γηαηξόο ζαο ζα ζαο έρεη εμεγήζεη ηη ελδέρεηαη λα
ζπκβεί ζην κσξό ζαο εάλ κείλεηε έγθπνο ελώ ιακβάλεηε βαιπξντθό. Εάλ απνθαζίζεηε αξγόηεξα όηη
ζέιεηε λα απνθηήζεηε παηδί, δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηελ ιήςε ηνπ θαξκάθνπ ζαο έσο όηνπ ην
ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξό ζαο θαη λα ζπκθσλήζεηε έλα ζρέδην γηα ηελ κεηάβαζή ζαο ζε θάπνην άιιν
πξντόλ, εάλ απηό είλαη δπλαηό.

ΠΡΩΣΖ ΤΛΣΑΓΖ
Εάλ απηή είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζαο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί βαιπξντθό, ν γηαηξόο ζα ζαο έρεη
εμεγήζεη ηνπο θηλδύλνπο γηα έλα αγέλλεην παηδί ζε πεξίπησζε πνπ κείλεηε έγθπνο. Όηαλ θηάζεηε ζε
αλαπαξαγσγηθή ειηθία, ζα ρξεηαζηεί λα δηαζθαιίζεηε όηη ρξεζηκνπνηείηε κία απνηειεζκαηηθή κέζνδν
αληηζύιιεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζαο. πδεηήζηε κε ηνλ γηαηξό ζαο ή
απεπζπλζείηε ζε θάπνηα θιηληθή νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ εάλ ρξεηάδεζηε ζπκβνπιή γηα ηελ
αληηζύιιεςε.
Κύξηα κελύκαηα:


Γηαζθαιίζηε όηη ρξεζηκνπνηείηε απνηειεζκαηηθή κέζνδν αληηζύιιεςεο



Δλεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο εάλ είζηε έγθπνο ή λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζηε
έγθπνο.

ΤΛΔΥΗΖ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΩΡΗ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΛΑ ΚΩΡΟ
Εάλ ζπλερίδεηε ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή κε ην βαιπξντθό αιιά δελ ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε κσξό,
δηαζθαιίζηε όηη ρξεζηκνπνηείηε κία απνηειεζκαηηθή κέζνδν αληηζύιιεςεο. Μηιήζηε κε ην γηαηξό ζαο ή
κε θάπνηα θιηληθή νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ εάλ ρξεηάδεζηε ζπκβνπιή γηα ηελ αληηζύιιεςε.
Κύξηα κελύκαηα:


Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε κία απνηειεζκαηηθή κέζνδν αληηζύιιεςεο



Δλεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο εάλ είζηε έγθπνο ή λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζηε
έγθπνο.

ΤΛΔΥΗΖ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΘΑΗ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΛΑ ΚΩΡΟ
Εάλ ζπλερίδεηε ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζαο κε ην βαιπξντθό θαη ζθέθηεζηε λα πξνζπαζήζεηε γηα έλα
κσξό, δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε είηε ην βαιπξντθό είηε ην αληηζπιιεπηηθό ζαο κέρξη λα ην
ζπδεηήζεηε κε ηνλ ζπληαγνγξάθν ηαηξό ζαο. Πξέπεη λα ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξό ζαο αξθεηά πξηλ

κείλεηε έγθπνο ώζηε λα κπνξέζεηε λα θάλεηε θάπνηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ ε εγθπκνζύλε ζαο λα
πξνρσξήζεη όζν ην δπλαηόλ πην νκαιά θαη λα κεησζνύλ θαηά ην δπλαηόλ νπνηνηδήπνηε θίλδπλνη γηα
εζάο θαη ην αγέλλεην παηδί ζαο.
Ο γηαηξόο ζαο ελδέρεηαη λα απνθαζίζεη λα αιιάμεη ηε δόζε ηνπ βαιπξντθνύ ή λα ζαο αιιάμεη ην
θάξκαθν πξηλ αξρίζεηε λα πξνζπαζείηε γηα έλα κσξό. Εάλ όλησο κείλεηε έγθπνο, ζα παξαθνινπζείζηε
πνιύ ζηελά ηόζν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επηιεςίαο / δηπνιηθήο δηαηαξαρήο όζν θαη γηα λα ειέγρεηαη ην
πώο αλαπηύζζεηαη ην αγέλλεην παηδί ζαο.
Ρσηήζηε ην γηαηξό ζαο ζρεηηθά κε ηε ιήςε θπιιηθνύ νμένο όηαλ πξνζπαζείηε γηα έλα κσξό. Σν θπιιηθό
νμύ κπνξεί λα κεηώζεη ην γεληθό θίλδπλν δηζρηδνύο ξάρεο θαη πξόσξεο απνβνιήο πνπ ππάξρεη ζε όιεο
ηηο εγθπκνζύλεο. Ωζηόζν, είλαη απίζαλν όηη ζα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ησλ γελεηηθώλ αλσκαιηώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ βαιπξντθνύ.
Κύξηα κελύκαηα:


Κελ δηαθόπηεηε ηελ ρξήζε ησλ κέηξσλ αληηζύιιεςεο πξνηνύ ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξό
ζαο θαη θαηαξηίζηε καδί έλα πιάλν γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ε επηιεςία/δηπνιηθή
δηαηαξαρή είλαη ειεγρόκελε θαη νη θίλδπλνη γηα ην κσξό ζαο έρνπλ πεξηνξηζηεί



Δλεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο όηαλ κάζεηε όηη είζηε έγθπνο ή εάλ λνκίδεηε όηη
κπνξεί λα είζηε έγθπνο.

ΑΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΣΖ ΔΓΘΤΚΟΤΛΖ ΔΛΩ ΤΛΔΥΗΕΔΣΑΗ Ζ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΖ ΑΓΩΓΖ
Σα κσξά πνπ γελληνύληαη από κεηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ βαιπξντθό είλαη ζε ζνβαξό θίλδπλν
γελεηηθώλ αλσκαιηώλ θαη πξνβιεκάησλ αλάπηπμεο, ηα νπνία κπνξεί λα επηθέξνπλ ζνβαξή αλαπεξία.
Εάλ ιακβάλεηε βαιπξντθό θαη λνκίδεηε όηη είζηε ή κπνξεί λα είζηε έγθπνο, επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην
γηαηξό ζαο. Μελ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην θάξκαθν ζαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
επηιεςίαο/δηπνιηθήο δηαηαξαρήο πξνηνύ λα ζαο ην ππνδείμεη ν γηαηξόο ζαο.
Ρσηήζηε ην γηαηξό γηα ηε ιήςε θπιιηθνύ νμένο. Σν θπιιηθό νμύ κπνξεί λα κεηώζεη ην γεληθό θίλδπλν
ηεο δηζρηδνύο ξάρεο θαη ηεο πξόσξεο απνβνιήο πνπ ππάξρεη ζε όιεο ηηο εγθπκνζύλεο. Ωζηόζν, είλαη
απίζαλν λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ησλ γελεηηθώλ αλσκαιηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ
βαιπξντθνύ.
Κύξηα κελύκαηα:


Δλεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο εάλ γλσξίδεηε όηη είζηε έγθπνο ή λνκίδεηε όηη
κπνξεί λα είζηε έγθπνο.



Κελ δηαθόπηεηε ηελ ιήςε ηνπ βαιπξντθνύ, εθηόο αλ ν γηαηξόο ζαο ην ππνδείμεη.

Αλαθνξά αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ
Εάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζεηε ηνλ/ηε γηαηξό,
ηνλ/ηε θαξκαθνπνηό, ή ηνλ/ηελ λνζειεπηή(-ηξηά) ζαο. Απηό ηζρύεη γηα θάζε πηζαλή
αλεπηζύκεηε ελέξγεηα αθόκα θη αλ δελ αλαθέξεηαη ζην Φύιιν Οδεγηώλ Υξήζεο.
Μπνξείηε λα ζπλεηζθέξεηε ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ βαιπξντθνύ
αλαθέξνληαο ηηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Εζληθό
Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (ΕΟΦ), κε ηε ρξήζε ηεο θίηξηλεο θάξηαο, δηαζέζηκεο ζηνλ
δηθηπαθό ηόπν (http://www.eof.gr) ηνπ ΕΟΦ, Μεζνγείσλ 284, GR15562 Υνιαξγόο,
Αζήλα, Σει: + 30 21 32040380/337, Φαμ: + 30 21 06549585.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ν ΕΟΦ δελ παξέρεη ηαηξηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν
αληηκεηώπηζεο πηζαλώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. Αξκόδηνο γηα ηελ παξνρή ηέηνησλ
ζπκβνπιώλ είλαη κόλνλ ν ηαηξόο ζαο.

