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ધપ્રય <name>, 
અમ ેતમને એટલા માટે લખી રહ્ા ંછીએ, કારણ કે તમે વૅલપ્રોએટ (valproate) નામની દવા લઈ 
રહ્ા ંછો એવ  ંઅમાર ં માનવ  ંછે. વૅલપ્રોએટ બીજ ંનામોથી પણ ઓળખાઇ શકે છે, નીચે 
આપેલી યાદી જ ઓઃ

 વૅલપ્રોએટ 
(Valproate) 

 સોડિયમ વૅલપ્રોએટ 
(Sodium valproate) 

 સોડિયમ વૅલપ્રોએટ 
(Sodium valproate) 

 વૅલપ્રોઈક ઍધસિ 
(Valproic acid) 

 ઍધપલલમ (Epilim®) 
 ઍધપલલમ ક્રોનો (Epilim 

Chrono®) 
 ઍધપલલમ ક્રોનોસ્ફીઅર 

(Epilim Chronosphere®) 
 ઍધપસેન્ટા (Episenta®) 
 ઍધપવાલ (Epival®) 
 બૅલ્વો (Belvo®) 

 કોનવલૅક્સ (Convulex®) 
 િપૅાકોટ (Depakote®) 
 િાયઝાન્ન્ટલ (Dyzantil®) 
 કોનવલૅક્સ (Convulex®) 
 ઓરલૅપ્ટ (Orlept®) 
 સાયોનૅલ (Syonell®) 

તમારે તમારી સારવાર વવશે દર વરે્ષ ફેરતપાસ કરાવવી જ જોઈએ. 

તમે તમારા ડોક્ટર કે નસસ સાથે વાત ન કરી હોય, તો તમારી વૅલપ્રોએટ લેવાન ું બુંધ કરશો 
નહહ. જો તમે તે લેવાન ું બુંધ કરી દેશો તો તમારી હાલત વધ  બગડી શકે છે. 

 
તમારે જાણવી જોઈએ તે અગત્યની માહહતીીઃ 

તમે ર્ગર્ભવધત હો તે દરમ્યાન જો વૅલપ્રોએટ લેશો, તો તે બે રીતે તમારા બાળકને ન ક્સાન કરી 
શકે છેઃ 

 બાળક જન્મ ેત્યારે જન્મજત ખામીઓ થવી. 

80 London Road 
London 

SE1 6LH 
 

 જૂન 2021 



 બાળકના ધવકાસ અને ધશક્ષણમા ંતકલીફો, ચાલવા અને બોલવાન  ંશીખવામા ંમોડ  ંથવ ,ં 
તેના જેટલી ઉંમરના ંબીજં બાળકો કરતા ંઓછી બ દ્ધિક્ષમતા હોવી અને બાળક મોટ ં 
થત  ંજય તેમ તેની યાદ શક્ક્તમા ંસમસ્યાઓ થવા સડહત. 

તમે વૅલપ્રોએટ લેતા ંહો તે દરમ્યાન ર્ગર્ભવધત ન થાવ તે અર્ગત્યન  ંછે. જો તમે 12થી 55 વર્ભની 
ઉંમરના ંહો, તો તમારે ર્ગર્ભધનરોિક વાપરવ  ંજ જોઈએ. તમે જધતય સરં્ોર્ગ ન કરતા ંહો તો પણ 
તમારે તે વાપરવા જ જોઈએ, ધસવાય કે તમને તેની જરૂરત નડહ હોવા માટે તમારા િોક્ટર 
સમંત થાય. 

તમારે શ ું કરવ ું જોઈએીઃ 

જો ગયા વર્ષસમાું તમારી સારવાર વવશે ફેરતપાસ કરવામાું ન આવી હોય, તો 

 તમારી વૅલપ્રોએટ લેવાન  ંચાલ  રાખો. 
 ર્ગર્ભધનરોિકો વાપરવાન  ંચાલ  રાખો. 
 બને તેટલી જલદી તમારા િોક્ટર કે ધનષ્ણાત નસભ સાથે અપોઈન્ટમેન્ટ ર્ગોઠવો. 
 તેમને કહો કે વૅલપ્રોએટ હજ  પણ તમારા માટે સવોત્તમ દવા છે કે નડહ તે ધવશે તમે 
તેમની સાથે વાત કરવા માર્ગો છો. 

 

જો તમે ગર્સવતી હો કે કદાચ ગર્સવતી હશો એમ લાગત ું હોય, તોીઃ 

 તમારા િોક્ટર સાથે વાત ન કરી લો ત્યા ંસ િી તમારી વૅલપ્રોએટ લેવાન  ંચાલ  રાખો. જો 
તમે તે લેવાન  ંબિં કરી દેશો તો તમારી હાલત વધ  બર્ગિી શકે છે. આનાથી તમારા 
બાળકન ેન ક્સાન થઈ શકે છે. 

 બને તેટલી જલદી તમારા િોક્ટર સાથ ેઅપોઈન્ટમેન્ટ ર્ગોઠવો. 
 તેમને કહો કે તમે ર્ગર્ભવધત છો અને વૅલપ્રોએટ લઈ રહ્ા ંછો. 

 

જો તમે બાળક માટે પ્રયત્ન કરવા માગતાું હોીઃ 

 તમારા િોક્ટર સાથે વાત ન કરી લો ત્યા ંસ િી તમારી વૅલપ્રોએટ લેવાન  ંચાલ  રાખો. 
 ર્ગર્ભધનરોિકો વાપરવાન  ંચાલ  રાખો. 
 બને તેટલી જલદી તમારા િોક્ટર સાથે અપોઈન્ટમેન્ટ ર્ગોઠવો. 



 તેમને કહો કે તમે તેમની સાથે વૅલપ્રોએટ અને ર્ગર્ાભવસ્થા ધવશે વાત કરવા માર્ગો છો. 

 

તમે વૅલપ્રોએટ લેતાું હોવાને કારણે ખાસ તમારા માટે ર્લામણ કરવામાું આવેલ 
ગર્સવનરોધકો વાપરતાું હો, તોીઃ 

 તમારી વૅલપ્રોએટ લેવાન  ંચાલ  રાખો. 
 ર્ગર્ભધનરોિકો વાપરવાન  ંચાલ  રાખો (આદશભ રીતે કોઈલ અથવા ઈમ્પ્લાન્ટ). 
 બને તેટલી જલદી તમારા િોક્ટર અથવા જધતય આરોગ્ય માટેના ક્ક્લધનક સાથે 
અપોઈન્ટમેન્ટ ર્ગોઠવો. 

 તેમને કહો કે તમે તેમની સાથે ર્ગર્ાભવસ્થા રોકવા અને વૅલપ્રોએટ ધવશે વાત કરવા માર્ગો 
છો. 

વૅલપ્રોએટ લઈ રહલે દરેક સ્ત્રીને અમે પત્ર લખી રહ્ા ંછીએ. 

તમે બહ  વિારે ય વાન, વિારે ઉંમરવાળા ંહોવાને કારણ ેકે બીજ ંકોઈ કારણોસર ર્ગર્ભ િારણ ન 
કરી શકતા ંહો, અને જો આ પત્રથી તમને દ ખ પહોંચય  ંહોય તો અમે માફી માર્ગીએ છીએ. 

જો તમને આ પત્ર ધવશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને આ વૅબપેજ જ ઓઃ 
https://www.england.nhs.uk/patient-safety/sodium-valproate/ 

આપના ધવશ્વાસ , 

 

       
Dr Aidan Fowler 
National Director of Patient Safety and 
Deputy Chief Medical Officer 
NHS England and Improvement 

     Professor Steve Powis 
     National Medical Director 
     NHS England and Improvement 
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