
Association Tête en l’air  - 104 rue de Vaugirard 75006 Paris - 00 33 1 45 48 15 42 - contact@teteenlair.asso.fr

؟عليك التصرف في حال اعتقادك بوجود خلل في الصمام أو فغر البطينكيف 

البطينفغرأو بعملية إجراء صمام تحويل للسائل النخاعيإن بوضع ’ استسقاء للرأسأذا أجريت لك عملية 

أطلب إيداعك كامل. ولم تحصل على بطاقة طبية خاصة لذلك، عليك التقدم بطلب لهذا الغرض بأسرع وقت ممكن من قبل الطبيب المختص الذي يتابعك صحيا  

CD التقارير الطبية والصور الشعاعية والصوتية الخاصة بك على قرص

الخارجعليك وبصورة دائمة تنظيم سفرك الى يجب 

.على حمل بطاقتك الطبية الخاصة لحاملي صمام تحويل السائل النخاعي وكذلك المفكرة الحافظة آلخر التحديثاتإحرص

.جميع أرقام المرجعيات الطبية وأقسام جراحة المخ واألعصاب األقرب لمكان إقامتكدون 

الكنية اسم الصمام

المشفى المرجع نعم ال     / صمام قابل للتعديل

الجراح المرجع البريتوني أذيني           / آخر   / ةالنهاي

رقم هاتف القسم ليال  نهارا   تاريخ التعديل قيمة الضبط

تاريخ الجراحة

يسار/        اليمنى          جانب

األحمرباللونالمكتوبةالمصطلحاتجميعتنقلأنيجب،الهاتفيةمكالمتكأثناء:جدًامهم

التاليةاألعراضمناألقلعلىواحدطفلكأوأنتلديك

صرعنوبة ال, في اليافوخ لألطفالإنتفاخ, صعوبة في التفكير والتركيز, نعاس, إرهاق, خلل في النظر أو رؤية مزدوجة, غثيان أو قيء, ألم في الرأس

األعراضعلىالتعرفتعلماألولىالمرحلة

الطوارئقسمأوالدماغجراحةقسمبأقرباتصلالثانيةالخطوة

:فورا  العوارض،اتصلهذهبإحدىشعرتإذا

نهاراليالالمعاينالمختصالطبيبمعالتكلمأطلبوإقامتكمكانمنأألقرباألعصابوالمخجراحةبقسم-

صرعنوبةأوإعتياديغيرلنعاستعرضتحالفيالطوارئبقسماإلتصال-

:تحددأنعليكالمكالمةخالل

.أنه يعني صمام القلبلإلعتقادال تقل صمام فقط تفاديا : حدد تماما ما تقوله. خضعت لعملية تحويل صمام للسائل النخاعي أو فغر البطينأنك 

.العوارض التي تشعر بها

.التي تتناولها عادة  و التي تناولتها حديثا  أألدوية

:الطبيب الحقا ما يجب فعلهيحدد 

المراقبةوالمنزلفيلبقاء

عامةصحةطبيبإلىالذهاب

األعصابوالمخجراحةطبيبالىالذهاب

الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ

.الطوارئسيارة اإلسعاف أو مسعفي قسم انتظار 

حالتك جميع األحوال تأكد أنه في حوزتك الحد األقصى من المعلومات  لفي 

:الصحية

ع بطاقتك الطبية الخاصة لحاملي صمام تحول السائل النخاعي مابرز 

.الطبيةاَخرالمعلومات

و الصور األستشفائيةانقل  للطبيب أو للمسعف التقارير الطبية و 

CD الشعاعية  باإلضافة للقرص

اسم المشفى الذي أجريت لك فيه العملية و اسم الطبيب المرجع و كل اذكر 

.األطباء المعاينين

بطاقة لتسهيل إدارة استسقاء الرأس

.هذه العوارض قد ال تكون ظاهرة بفعل تناول بعض األدويةبعض:جدا  هام 


