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ਧਪ੍ਆਰੇ <name>, 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਧਲਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ 
ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਧਦੱਤੀ ਸ ਚੀ ਵੇਖੋ:

• ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ 
• ਸੋਡੀਅਮ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ 
• ਸੈਮੀਸੋਧਡਅਮ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ 
• ਵੈਲਪ੍ਰੋਇਕ ਐਧਸਡ 

• Epilim® 
• Epilim Chrono® 
• Epilim Chronosphere® 
• Episenta® 
• Epival® 
• Belvo® 

• Convulex® 
• Depakote® 
• Dyzantil® 
• Convulex® 
• Orlept® 
• Syonell® 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਖਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਪਰੋਏਟ ਲੈਣੀ ਿੂੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੈਣਾ ਿੂੰ ਦ ਕਰ ਖਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਿਤੀ ਖਵਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂਦਰ  ਨੁਕਸ। 
• ਧਵਕਾਸ ਅਤੇ ਧਸੱਖਿ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵੱਚ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਿਾ ਧਸੱਖਿ ਧਵੱਚ ਦੇਰੀ, ਉਸੇ 

ਉਮਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਬੱਧਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬੁੱ ਿੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਧਸਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
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ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 12 
ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗਰਭ ਧਨਰੋਿ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ 
ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਜੇ ਖਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ 

• ਆਪ੍ਿੀ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। 
• ਗਰਭ-ਧਨਰੋਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 
• ਧਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਅਪ੍ਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਵੋ। 
• ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ ਕੀ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਹਾਲੇ ਵੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ੍ਿੀ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੈਿਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਧਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਿਤੀ ਧਵਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  
ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਧਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪ੍ਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਲਵੋ। 
• ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਚੇ ਲਈ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ: 

• ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ੍ਿੀ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। 
• ਗਰਭ-ਧਨਰੋਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 
• ਧਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪ੍ਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਲਵੋ। 
• ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲਪ੍ਰਪ੍ਏਟ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਿਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। 

 



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ-ਖਨਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਜਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਖਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਪਰੋਏਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ: 

• ਆਪ੍ਿੀ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। 
• ਗਰਭ-ਧਨਰੋਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ (ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਇੂੰਪ੍ਲਾਂਟ)। 
• ਧਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਧਜਨਸੀ ਧਸਹਤ ਕਲੀਧਨਕ ਨਾਲ ਅਪ੍ਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਲਵੋ। 
• ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭ-ਅਵਸਿਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਅਤੇ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਧਲਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕਉਂਧਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ 
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪੱ੍ਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਸ ਪੱ੍ਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੈੱਬਪੇ੍ਜ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
https://www.england.nhs.uk/patient-safety/sodium-valproate/ 

ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ, 

 

 
      

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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