Você foi operado para uma hidrocefalia, que seja
por uma posa de uma válvula de derivação do
líquido cefalorraquidiano, o então por uma
realização de uma ventriculostomia.

O tem que fazer se você pensa que a sua
válvula ou a sua ventriculostomia está a
disfuncionar ?

-

Você deve sempre planificar a sua viagem
para o estrangeiro :
- Tem de prendrer a sua carta de transportador
de válvula e este memo com os dados em dia;
da
serviço
do
coordenadas
as
- Notar
neurocirurgia o mais próximo da sua morada.

Você ou o seu filho tem uma ou vários sintomas
seguintes :

Se você não tem uma carta de transportador de
válvula, tem de a pedir o mais cedo possível o
neurocirurgião que está a seguir-lhe, e os
relatórios de hospitalização e de operação e as
imagerias gravado num CD.

Todos os termos designado em vermelho deve ser
imperativamente manifastado durante a sua chamada.

1/ bem indentificar os sintomas

dores de cabeça,
ter náuseas, des vómitos,
perturbações da visão, dupla visão,
um grande cansaço,
ter vontades de dormir,
um abrandamento inteletual,
uma moleira abaulamenta (bebe),
crises de epilepsias.

Aviso : Algums sintomas podem ser mascarado
pela medicação.
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2/contactar o serviço de neurocirurgia o
mais próximo ou o serviço de emergência.
Se você ressenta um ou vários desses sintomas,
tem de chamar imediatamente :
- o serviço de neurocirurgia o mais perto (e pedir
para falar com o neurocirurgião de plantão
24H/24),
- o serviço de emergência em caso extremo
emergência (epilepsia).
Durante a chamada, especificar :
- que você é transportador de uma válvula de
derivação do líquido cefalorraquidiano ou de
uma ventriculostomia. (Se você diz só «
válvula », o serviço de emergência vai pensar
que é uma válvula cardíaca),
- os sintomas identificados,
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- apresentar a sua carta de transportador válvula ou
este memo com todos as informações em dia,
- apresentar as copias de todos os relatoria de
hospitalização, de cirurgias com as devidas
gravações em CD.
- Dar o nome completo do hospital onde voce esta a
sendo atendido assim como o nome do
neurocirurgião referente, e os médicos que
5
podem ser contactados.
Em todos os casos é de extrema importancia
que o medico saiba o máximo de informação
sobre você e sue sintoma :
Depois o médico vai decidir o que você terá
que fazer :
- ficar em sua casa e vigiar,
- ir ver um clínico geral,
- Encontrar um serviço de neurocirurgia que esteja
disponível para recebe-lo,
- ir num serviço de emergência o mais próximo da
sua residência,
- esperar o serviço de emergência que providenciará
uma ambulância.
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Tipo / Ajustementos :

para apoiar
em caso de urgência,
crianças e adultos
operados de uma hidrocefalia.

00 33
N° de telefone do serviço (24h/24) :
Neurocirurgião referente :

Memo

Hospital referente :

