Mit kell tudnom a gyermekem
epilepsziájáról? – ellenőrző lista
TÜNETEK
Milyen(ek) a rohama(i)?
Mit tudok tenni én, vagy nagyobb gyermekem a roham ellen, mit

tegyek a roham alatt, mit tegyen a környezet gyermekem rohama esetén
és mi az, ami tilos?
Mikor kell azonnal orvost hívni a rohamhoz?
Mikor kell jelentkezni az epilepsziát kezelő orvosnál, ha a gyermeknek
rohama volt?
A rohamokon kívüli panaszok (magatartásváltozás, tanulási képesség
változás, teljesítmény-romlás, stb.) hogyan függnek össze az epilepsziával?

AZ EPILEPSZIA TÍPUSA ÉS OKA?
Lehet-e tudni, mi okozza a gyermekem epilepsziáját?
Kimutatható-e epilepsziás góc a rosszullétei hátterében?
Ha van epilepsziás góc, melyik agyi területen van?
Kimutatható-e MR vizsgálattal agyi károsodás?
A rohamokon kívül milyen tüneteket okozhat a betegsége?
Mennyire örökölhető ez a típusa az epilepsziának?

AZ EPILEPSZIA KIVIZSGÁLÁSA
Mit mutatott az EEG vizsgálat és ez mit jelent?
Mikor és milyen EEG vizsgálatra lesz még szükség, és miért kell

megismételni?
Kell-e EEG felvételt készíteni a roham alatt?
Kell-e agyi MR vizsgálat és kell-e azt ismételni?
Szükséges-e a szellemi funkciók vizsgálata, és miért?
Mit vizsgál a pszichológus?
Mit vizsgál a gyógypedagógus?
Milyen más vizsgálatokkal lehet további adatokat kapni a betegségről?

AZ EPILEPSZIA KEZELESE
Hogyan védenek a gyógyszerek a rosszullétek ellen?
Mire kell különösen odafigyelni a gyógyszerszedésnél?
Milyen gyógyszeres lehetőségek vannak még, ha nem lesz a gyermek

tünetmentes?
Milyen mellékhatások fordulnak elő leggyakrabban a szedendő
gyógyszerrel?
Szedhet-e más betegség miatt egyéb gyógyszereket is mellette?
Miért kell tartósan szedni tünetmentesség esetén is a gyógyszert a
gyermeknek?

Mikor lehet majd elhagyni a gyógyszereket és hogyan?
Sikertelen gyógyszeres kezelés esetén gyermekem kezelésében szóba

jöhet-e a műtéti megoldás?
Milyen előnye és hátránya lehet a műtétnek és hogyan lehet ezt előre
megjósolni?
Milyen más kezelési lehetőségek vannak a gyermekem esetében?
Mennyire tudnak segíteni a természetgyógyászok ezen a betegségen?

AZ EPILEPSZIA JÖVŐBELI ALAKULÁSA?
Mekkora esélye van annak, hogy a gyermek tartósan rohammentes

lesz?
Meggyógyulhat-e teljesen az epilepsziája?
„Kinövi-e” az epilepsziát és mikor?
Rosszabbodhat vagy javulhat az epilepszia az évek múlásával?
Okoznak-e károsodást vagy rosszabbodást a rohamok?

KI KEZELJE A GYERMEK EPILEPSZIÁJÁT?
Mit jelent gyermekem esetében a „gondozás”?
Mi a szerepe a családorvosnak, gyermekorvosnak

az epilepszia

kezelésében?
Hogyan kérhetem más orvosoktól, hogy vizsgálják meg a gyermekemet
és adjanak tanácsot a kezeléshez?

HOGYAN BEFOLYÁSOLJA GYERMEKEM FEJLŐDÉSÉT, ÉLETÉT AZ
EPILEPSZIA?
Mire kell kiváltképp figyelnem és hogyan kerülhetjük el a váratlan

rohamokkal járó veszélyeket?
Mikor engedhetem önállóan közlekedni?
Mennyire terhelhető a gyermekem fizikailag, szellemileg?
Sportolhat-e, és ha igen, mit?
Mit kell másképpen csinálnia, mit kortársainak?
Milyen pályát választhat epilepsziás gyermekem?
Ki segít ebben és mikor kell elkezdeni ezzel foglalkozni?
Befolyásolja-e a betegsége a majdani családalapítást, gyermekvállalást?
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