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أذا أجريت لك عملية استسقاء للرأس ’ إن بوضع صمام تحويل للسائل النخاعي أو بعملية إجراء فغر البطين
ولم تحصل على بطاقة طبية خاصة لذلك ،عليك التقدم بطلب لهذا الغرض بأسرع وقت ممكن من قبل الطبيب المختص الذي يتابعك صحيا .أطلب إيداعك كامل
التقارير الطبية والصور الشعاعية والصوتية الخاصة بك على قرص CD
يجب عليك وبصورة دائمة تنظيم سفرك الى الخارج
إحرص على حمل بطاقتك الطبية الخاصة لحاملي صمام تحويل السائل النخاعي وكذلك المفكرة الحافظة آلخر التحديثات.
دون جميع أرقام المرجعيات الطبية وأقسام جراحة المخ واألعصاب األقرب لمكان إقامتك.

كيف عليك التصرف في حال اعتقادك بوجود خلل في الصمام أو فغر البطين؟
مهم جدًا :أثناء مكالمتك الهاتفية  ،يجب أن تنقل جميع المصطلحات المكتوبة باللون األحمر

المرحلة األولى

تعلم التعرف على األعراض

لديك أنت أو طفلك واحد على األقل من األعراض التالية
ألم في الرأس ,غثيان أو قيء ,خلل في النظر أو رؤية مزدوجة ,إرهاق ,نعاس ,صعوبة في التفكير والتركيز ,إنتفاخ في اليافوخ لألطفال ,نوبة الصرع
هام جدا:بعض هذه العوارض قد ال تكون ظاهرة بفعل تناول بعض األدوية.
الخطوة الثانية

اتصل بأقرب قسم جراحة الدماغ أو قسم الطوارئ

إذا شعرت بإحدى هذه العوارض،اتصل فورا :
 بقسم جراحة المخ و األعصاب أألقرب من مكان إقامتك و أطلب التكلم مع الطبيب المختص المعاين ليال نهارا اإلتصال بقسم الطوارئ في حال تعرضت لنعاس غير إعتيادي أو نوبة صرعخالل المكالمة عليك أن تحدد:
أنك خضعت لعملية تحويل صمام للسائل النخاعي أو فغر البطين .حدد تماما ما تقوله :ال تقل صمام فقط تفاديا لإلعتقاد أنه يعني صمام القلب.
العوارض التي تشعر بها.
أألدوية التي تتناولها عادة و التي تناولتها حديثا.

يحدد الطبيب الحقا ما يجب فعله:
لبقاء في المنزل و المراقبة
الذهاب إلى طبيب صحة عامة
الذهاب الى طبيب جراحة المخ و األعصاب
الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ
انتظار سيارة اإلسعاف أو مسعفي قسم الطوارئ.

في جميع األحوال تأكد أنه في حوزتك الحد األقصى من المعلومات لحالتك
الصحية:
ابرز بطاقتك الطبية الخاصة لحاملي صمام تحول السائل النخاعي مع
اَخرالمعلومات الطبية.
انقل للطبيب أو للمسعف التقارير الطبية و األستشفائية و الصور
الشعاعية باإلضافة للقرص CD
اذكر اسم المشفى الذي أجريت لك فيه العملية و اسم الطبيب المرجع و كل
األطباء المعاينين.
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