
 

الفالبروات: الحمل ومنع الحمل - 
ما يجب عليك معرفته

التاريخ :ا�سم :

الفالبروات دواء فعال، يستعمل لعالج داء الصرع
يسبب الفالبروات تشوهات لدى 10.7% من الحاالت واضطرابات خطيرة في النمو والسلوك

مثل التوحد، االضطرابات النفسية الحركية، اضطرابات لغوية، اضطرابات االنتباه لدى  إلى 
40% من الحاالت 

عند تناول الفالبروات، تأّكدي من أنك تستعملين وسيلة واحدة فعالة لمنع الحمل على
 ا¥قل طيلة فترة العالج، دون انقطاع، لتفادي حدوث الحمل 

..

.

يخضع هذا لدواء لمراقبة إضافية تسمح بالكشف السريع عن أية معلومات جديدة
متعلقة بالسالمة. يمكنك المساهمة في ذلك عن طريق ا�بالغ عن آية آثار جانبية 

قد تالحظين. يمكنك التبليغ عن ا·ثار الجانبية بشكل مباشر من خالل النظام
(CNPMV)الوطني للتبليغ: المركز الوطني لليقظة بخصوص ا¥دوية
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ما يجب عليك فعله

قراءة النشرة والكتيب قبل االستعمال
إذا كنت تخططين للحمل، استشيري الطبيب المختص (طبيب ا¥عصاب، الطبيب النفسي

طبيب ا¥طفال) وال تتوقفي عن استعمال وسيلة منع الحمل من تلقاء نفسك 
استشيري الطبيب المختص (طبيب ا¥عصاب، الطبيب النفسي، طبيب ا¥طفال) على الفور

إذا كنت حامال أو تشكين في الحمل 
ال تتوقفي عن تناول الفالبروات دون استشارة الطبيب المختص (طبيب ا¥عصاب، الطبيب

النفسي، طبيب ا¥طفال) بسبب خطر تفاقم حالتك الصحية 
استشيري الطبيب المختص على ا¥قل مرة كل 6 أشهر. سيعيد تقييم العالج ثم

ستقومين بالتوقيع على استمارة الموافقة على العالج ويقّدم لك كتيب المريضة 

معلومات موجهة للنساء والفتيات في سن ا�نجاب
احتفظي بهذه البطاقة مع طيلة فترة العالج للحصول على المعلومات
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