
 

 

لنساء والفتيات في سن اإلنجاب إلى ااستمارة سنوية للموافقة على العالج موجهة 
 تحتوي على فالبروات:  بأدويةتحصلن على عالج 

م، ديبكاين كرونومديبكاين
 مديباميد ، 

    
 

 
 ( واللواتي تستعملن *هن القانونيممثلللنساء والفتيات في سن اإلنجاب )أو لالطبيب المختص هذه االستمارة  يسلم

 المزاج ثنائي القطب واضطراب .لعالج الصرعفالبروات 
  باستعمال فالبروات خالل  كافة المخاطر والمعلومات المرتبطةالجيد لشرح الالتأكد من تهدف هذه االستمارة إلى

   . اجيد واستيعابها( *القانوني هاممثللللمريضة )و/أو  الحمل
  (: *القانوني ها)و/أو ممثل من طرف الطبيب والمريضة وتوقيعها (بوالجزء أ يجب ملئها )الجزء  

o  العالج، الشروع في عند 
o  سنوياثم ، 
o  المريضة الحمل أو عندما تصبح حامال. تعتزم وعندما 

 من االستمارة بعد ملء وتوقيع نسخة : 
o  ينصح بحفظ نسخة إلكترونية في ملف المريضة(؛السجالت بها في يحتفظ الطبيب المختص( 
o  (:  *بها المريضة )أو ممثلها القانونيتحتفظ 
o ل نسخة إلى الطبيب المعالج. تُرس 

 

  تسليم للدواء.  كلالصيدلية عند  لدىمن الضروري اإلدالء بهذه االستمارة 
 

 . بالسالمة لمراقبة إضافية ستمكن من التعرف بسرعة على المعلومات الجديدة المرتبطة يةدواألتخضع هذه  ▼
 

آباء األطفال المعانين من دعم جمعية  بتعاون معو( ANSMلسالمة األدوية ) الفرنسية الوكالة ابقيادة تم إعداد هذه الوثيقة 

مختبر سانوفي الذي يسهر على  وتعليقات ** PRACتوصيات  باألخد في االعتبار، (APESACمتالزمة مضاد االختالج )

 وتوزيعها.تسويق األدوية المحتوية على فالبروات 
 
 
 

 ي  الممثل القانون :القانونالمستفيدات من حماية بالنسبة للمريضات القاصرات ؛ األوصياءاآلباء أو الشخص/األشخاص  :القاصرات للمريضاتبالنسبة  *
 (EMA: لجنة تقييم المخاطر في مجال اليقظة الدوائية للوكالة األوربية لألدوية )**
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 ملء االستمارة وتوقيعها من طرف الطبيب  .أ
 
 

 :...............................................................................................االسم العائلي والشخصي للمريضة
 ......................................................:..................)إذا انطبق( *االسم العائلي والشخصي لممثلها القانوني

 

 

 

 نعم                                                                                         :  أؤكد أن المريضة المذكورة أعاله في حاجة إلى فالبروات ألن

 لعالجات األخرىهذه المريضة ال تستجيب بشكل مناسب ل...................................................................................  

  لعالجات األخرىتتحمل اهذه المريضة ال.....................................................................................................  
 

 
  (: *ممثلها القانونيللمريضة المذكورة أعاله )أو لأنني شرحت النقاط التالية  أؤكد

  
 

 لمخاطر التالية......عرضة لالمعرضون لفالبروات خالل الحمل  األطفال يعد.................................................................................  
o 10,7% الخلقية؛ و  للتشوهات 
o  د ق اضطرابات نقص االنتباه، التي اضطرابات نفسية حركية، صعوبات في النطق،مثل النمو والسلوك  الضطرابات %40إلى  30إلى غاية

   تؤدي إلى اضطرابات جسيمة للتعلم، وخطر متزايد الضطرابات طيف التوحد والتوحد 
  األخرى( ...........يمنع استعمال فالبروات خالل الحمل )ما عدا في حاالت استثنائية لمريضات الصرع التي تظهرن مقاومة أو عدم تحمل العالجات. 
  الحمل: ................ما عدا في حالة استيفاء جميع شروط برنامج الوقاية من لدى النساء في سن اإلنجاب يمنع استعمال فالبروات..................... 

o  ( وضرورة تحديد مواصلته أم ال)على األقل مرة في السنةبصفة منتظمة للعالج بواسطة فالبروات المختص ضرورة إعادة تقييم الطبيب 
......................................................................................................................................................... 

o حساسية كحد أدنى سلبي اختبار الحمل البالزمي  الحصول على ضرورة(25 mUI/ mL) ثم بفواصل زمنية منتظمة  ،عند الشروع في العالج

 اإلنجاب( ....)إذا كانت المريضة في سن  (mUI/ mL 25خالل العالج )ينصح بإجراء اختبار الحمل كل شهر )بالزمي أو بولي بحساسية 

o  إذا )ضرورة استعمال على األقل وسيلة فعالة لمنع الحمل بدون انقطاع طيلة مدة العالج بواسطة فالبروات وإلى غاية شهر بعد توقيف العالج

 .................................................................................................................... كانت المريضة في سن اإلنجاب(

o  تحديد موعد مع الطبيب المختص ابتداء من ظهور الرغبة في الحمل للتأكد من مناقشة االنتقال إلى عالجات أخرى في الوقت المناسب، ضرورة
  .....................................................................وسيلة منع الحمل.......................... إيقافالحمل وقبل  حدوث قبلأي: 

o  أو طارئ.......................... مشتبه بهضرورة االتصال بالطبيب المختص فورا إلعادة تقييم العالج على وجه االستعجال في حالة حمل 

o  نسخة من الكتيب الخاص بالمريضات وشرحت لها ضرورة االحتفاظ ببطاقة المريضة *ممثلها القانونيلللمريضة أو سلمت................ 

   :أن المريضة أؤكد في الصرع، في حالة الحمل،

 مقاومة أو عدم تحمل جميع العالجات األخرى تظهر............................................................................................................   

  ممكنة من فالبرواتجرعة فعالة أقل تحصل على................................................................................................................   

 .....................................................................أحيطت علما بإمكانية الحصول على النصائح والدعم خالل الحمل........................   

  وللرضيع/الطفل بعد الوالدة خالل الحملللجنين مراقبة خاصة  إجراء بضرورةأحيطت علما................................................................   
 

 

 .المختص: ..................................................................الطبيب  اسم
  : التاريخ      : التوقيع والختم

 
 
  



 

 

 *المريضة أو ممثلهاملء االستمارة وتوقيعها من طرف  .ب
 

  نعم              تحدثت مع الطبيب المختص عن العناصر التالية وفهمت النقاط التالية:                                                              

 .......................................................................لماذا أحتاج إلى فالبروات بدال من دواء آخر............................... 
  أفضل خيار لي..يظل عالج فالبروات ما إذا كان الطبيب المختص بانتظام )على األقل مرة في السنة( للتحقق  أزوريجب أن............. 
  فالبروات خالل الحمل إلى المخاطر التالية: .......................................................... أمهاتهنيتعرض األطفال الذين تناولت 

o 10,7% الخلقية و  للتشوهات 
o  اضطرابات نفسية حركية، صعوبات في النطق، اضطرابات نقص النمو والسلوك مثل  الظطرابات %40إلى  30إلى غاية

 االنتباه، التي قد تؤدي إلى اضطرابات جسيمة للتعلم، وخطر متزايد الضطرابات طيف التوحد والتوحد   
  حساسية كحد أدنى سلبي اختبار الحمل البالزمي  الحصول على ضرورة فيالسبب(25 mUI/ mL) ة بعد وعند الضرورالعالج،  في بداية

 ..........................(mUI/ mL 25ينصح بإجراء اختبار الحمل كل شهر )بالزمي أو بولي بحساسية  .)إذا كنت في سن اإلنجاب( ذلك

  إذا)وإلى غاية شهر بعد توقيف العالج يجب أن أستعمل على األقل وسيلة فعالة لمنع الحمل بدون انقطاع طيلة مدة العالج بواسطة فالبروات 

 خالل العالج بواسطة فالبرواتأمر أساسي استعمال وسيلة فعالة لمنع الحمل . نت في سن اإلنجاب(ك

...................................................................................................................................................... 

  وسيلة منع  أو الرحم داخل على المستعملة، مثل جهاز ال تتوقف فعاليتهامن األفضل وسيلة مختلف وسائل منع الحمل الفعالة )يجب استعمال
ي مجال منع فلكي يقدم النصائح اعتزمنا استشارة مهني مختص  و/أووسيلة حاجزية.  تحت الجلد(، أو وسيلتان تكميليتان تضم تغرس الحمل

 ........................................................................................................................................الحمل الفعال

  قبل الحمل و حدوث قبل يهاواالنتقال إلعالجات أخرى ضرورة استشارة الطبيب المختص بمجرد رغبتي في الحمل حتى أتأكد من مناقشة
 ........................................................................................................................... وسيلة منع الحمل إيقاف

  مع الطبيب المختص إذا اعتقدت أنني حامل ..........................على وجه االستعجال موعدا أحدد يجب أن............................ 

  بطاقة المريضةوالكتيب الخاص بالمريضات نسخة من استلمت................................................................................  
  تحدثت مع الطبيب المختص وأنني فهمت النقاط التالية: في الصرع، في حالة الحمل، أؤكد أنني 

o  إمكانية الحصول على نصائح ودعم خالل الحمل...............................................................................لدي 

o الرضيع/الطفل بعد الوالدة............................ لنمو من الضروري التأكد من إجراء مراقبة خاصة للجنين خالل الحمل و 

 
 ..........................................................كل تسليم للدواء............عند بالوصفة لدى الصيدلية  مصحوبةيجب أن أدلي بهذه الموافقة على العالج 

 

 

غير  هذه الشروط أيضا على النساءوتنطبق  .، حتى في غياب دم الحيض واختبار حمل سلبيالفعال منع الحملب المرتبطةيجب اتباع كافة النصائح 

 .  محتمل الطبيب المعالج وجود أسباب قاطعة تشير إلى انعدام أي حمل يعتبرما لم النشطات من الناحية الجنسية، 
 
 
 

 : االسم العائلي والشخصي للمريضة
 (إذا انطبق) *االسم العائلي والشخصي لممثلها القانوني

 
  :التاريخ         : التوقيع

 
 
 
 

 ي  بالنسبة للمريضات القاصرات، اآلباء أو الشخص/األشخاص األوصياء؛ بالنسبة للمريضات القاصرات اللواتي يحميهن القانون، الممثل القانون*
 


