
KEYTRUDA®

(пембролізумаб) 
Може викликати серйозні побічні реакції, які іноді можуть

бути небезпечними для життя та призвести до летального

випадку. Вони можуть виникнути будь-коли під час

лікування або навіть після його припинення. Одночасно у

пацієнта може виникнути більше однієї побічної реакції.

Негайно зверніться до Вашого лікаря, якщо у Вас з’явилися 
будь-які ознаки або симптоми, включаючи ті, що не зазначені 
у цій картці-пам'ятці. Ваш лікар може призначити Вам прийом 
інших лікарських засобів для запобігання більш серйозним 
ускладненням та зменшення вираженості симптомів, що 
виникли. Ваш лікар може відкласти прийом наступної дози 
препарату KEYTRUDA або припинити лікування препаратом 
KEYTRUDA.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

• Не намагайтеся самостійно діагностувати або лікувати побічні

реакції.
• Дану картку-пам'ятку необхідно мати завжди з собою,

особливо під час подорожі, під час кожного відвідування

відділення невідкладної допомоги і кожного візиту до іншого

лікаря.

• Обов'язково повідомте усіх медичних працівників, з якими Ви 
контактуєте, про прийом препарату KEYTRUDA і покажіть їм 
дану картку-пам'ятку.

Картка-пам'ятка пацієнта

Легені 

• задишка

• біль в грудній клітці

• кашель

Кишечник
• діарея або більша 
кількість випорожнень, ніж 
зазвичай
• чорні, смолисті, липкі калові 
маси або калові маси з домішками 

крові чи слизу

• сильний біль або неприємні 
відчуття у шлунку
• нудота або блювання

Печінка

• нудота або блювання
• втрата апетиту

• біль у правому боці шлунку
• пожовтіння шкіри або білків

очей

• темна сеча

• більша, ніж зазвичай, 

схильність до кровотеч або 

синців

Нирки 

• зміни в кількості або кольорі 

сечі

Ендокринні залози 

• прискорене серцебиття

• втрата або збільшення ваги

• надмірне потовиділення

• випадіння волосся

• відчуття холоду

• закреп
• зниження тембру голосу

• біль у м'язах

• запаморочення або 

непритомність

• постійні або незвичні 

головні болі

Цукровий діабет 1 типу 

• більше, ніж зазвичай, відчуття
голоду чи спраги

• потреба у більш частому

сечовипусканні

• втрата ваги

Для отримання додаткової інформації 
щодо препарату KEYTRUDA, зверніться 
до листка-вкладиша, який містить 
інформацію для пацієнта на веб-сайті 
www.ema.europa.eu. 

наwww.ema.europa.eu



Важливі контактні дані 

ПІБ лікаря Робочий номер телефону Номер телефону, доступний у неробочий час 

Моє ПІБ Мій номер телефону
Контакт для екстреного випадку (ПІБ та
номер телефону) 

Важлива інформація для медичного персоналу 

Цей пацієнт проходить лікування препаратом KEYTRUDA® (пембролізумаб), який може викликати імуноопосередковані побічні реакції, 
що можуть виникнути у будь-який час під час лікування і навіть після його припинення. У пацієнтів слід оцінити наявність ознак та 
симптомів імуноопосередкованих побічних реакцій. Рання діагностика та відповідне лікування необхідні для мінімізації будь-яких 
несприятливих побічних реакцій, пов'язаних з імунною системою.

При підозрі виникнення імуноопосередкованих побічних реакцій необхідно провести ретельну оцінку для підтвердження їх етіології чи 
виключення інших причин. Залежно від ступеня важкості побічної реакції, прийом препарату KEYTRUDA слід припинити і призначити 
кортикостероїди. Детальні рекомендації щодо лікування у разі виникнення імуноопосередкованих побічних реакцій викладені у Короткій 
характеристиці лікарського засобу KEYTRUDA.

Консультація з онкологом або іншим медичним спеціалістом може бути корисною для лікування органоспецифічних 
імуноопосередкованих побічних реакцій.
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Для отримання додаткової 

інформації, будь ласка, 
ознайомтесь зі змістом Короткої 
характеристики лікарського засобу 
KEYTRUDA, яка доступна на сайті 
www.ema.europa.eu або зверніться 

у Відділ медичної інформації за 

номером телефону: 

+48 22 549 51 00.




