
Informaţii pentru  părinţii ai căror copii sunt trataţi pentru prima dată cu 
valproat pentru epilepsie 
(adaptat după recomandările grupului de studiu Konigsstein pentru epileptologie, februarie 2000) 

  
   
I.  
Medicul dvs. v-a prescris valproat 
(denumirea comercială__________) 
pentru tratarea epilepsiei copilului 
dumneavoastră. 
  
Valproatul este în general bine tolerat şi 
rareori apar efecte secundare severe. 
Medicul dvs. v-a informat totuşi că efectele 
secundare severe pot apărea în cursul 
primelor 6 luni de tratament cu valproat în 
cazuri extrem de rare. 
  
Aceste efecte secundare pot afecta în 
special ficatul şi, mai puţin frecvent, 
pancreasul şi coagularea sângelui. 
Doctorul v-a furnizat un prospect informativ 
pentru a recunoaşte astfel de efecte 
secundare cât mai curând posibil. 
  
Sunteţi rugaţi să vă contactaţi medicul 
dacă aveţi cea mai mică suspiciune de 
intoleranţă medicamentoasă, indiferent de 
data la care aţi fost programat (după 
primele 6 luni de tratament, efectele 
secundare severe induse de valproat pot 
apărea numai în cazuri excepţionale). 
  
II.  
În majoritatea cazurilor, nu vor apărea 
astfel de efecte secundare .  
Totuşi, în cazurile excepţionale când apar, 
în general debutează cu semne clinice 
necaracteristice, putând astfel observa la 
copilul dumneavoastră modificări care nu 
existau înainte de începerea tratamentului. 
  
Este foarte important să-l informaţi pe 
doctor, care nu-l vede zilnic pe copilul 
dumneavoastră, de apariţia acestor 
modificări. Dacă aveţi neclarităţi asupra 
naturii, gradului şi cauzei modificărilor 
apărute la copilul dumneavoastră,  
 
 

 
 
nu ezitaţi să-i comunicaţi doctorului cele 
observate şi, dacă e necesar, să vă facă o 
programare în viitorul apropiat.  
  
III. 
Vă rugăm să fiţi atenţi la următoarele 
modificări posibile, apărute la copilul 
dumneavoastră în următoarele 6 luni de la 
începerea tratamentului : 

• pierderea apetitului, greaţă, 
vărsături, dureri de stomac 

• fatigabilitate sau letargie 
• creşterea frecvenţei sau a severităţii 

crizelor epileptice 
• umflarea picioarelor sau a 

pleoapelor 
• colorarea galbenă a pielii 

  
Dacă observaţi una sau mai multe dintre 
aceste modificări la copilul dumneavoastră, 
ele nu indică întotdeauna o intoleranţă la 
valproat. Numeroase boli tranzitorii sunt 
asociate cu aceste semne sau cu semne 
similare. 
  
Totusi, întrucât modificările pot fi şi un prim 
semn al intoleranţei la valproat, trebuie să 
vă contactaţi imediat medicul curant. El va 
stabili care este următorul pas important în 
terapie. Consultarea medicului şi 
efectuarea testelor de coagulare sunt 
recomandate şi dacă copilul va fi supus 
unei intervenţii chirurgicale 
(amigdalectomie, apendicectomie). 
  
  
 
 
 
 
Semnătura şi parafa medicului curant 
  


