
تقييم ما قبل
العملية ملــرض الرصع

معلومات عملية

العنوان:
 وحدة الفحص الرأسي (EEG) واستكشاف الصرع 

خدمة األمراض العصبية
شارع غابرييل بيريت جنتيل 4

 جنيف 
تلفون:  

فاكس: 
الموقع االلكتروني:  

لنقل العام في جنيف:
 الباصات رقم 1، 5 و 7، محطة هوبيتال

الباص رقم 3، محطة كالباريد
الترامواي رقم 12، محطة اوغوستينس

 إن هذا المنشور تم طباعته من قبل وحدة
 الفحص الرأسي واستكشاف الصرع وخدمة تبليغ

 المستشفيات [ HUG المرضى ومستخدمي
]الجامعية في جنيف D
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التقييم العالج يف املشفى

مرجع
 ابتداء منذ عام 1995، اختصت وحدتنا في االستكشاف

 السابق للعملية الجراحية والفعال للصرع. وبهذا
 مع خدمات HUG الشكل طورت شبكة مهمة في إطار

 جراحة األمراض العصبية واألشعة
 العصبية وكذلك األمراض العصبية لألطفال.

 إن أعمال البحوث للوحدة في مجال الصرع معترف
بها على نطاق دولي.

الهدف
 إن التقييم السابق للعملية هدفه ايجاد نقطة بداية
 أزمات الصرع من أجل القيام بعملية جراحية تسمح

المراقبة الكلية أو الجزئية لألزمات.

تجهيزات متطورة
 إن الغرف األربعة للفحوصات مجهزة للسماح بقيام

 فيديو للظواهر الصرعية، وذلك لمدة EEG 24 تسجيل
 ساعة من 24 ومن 10 إلى 15 يوم. يوضح تحت أمركم

 للقيام HUG كامل جناح فحص األشعة الواقع في
 بكشوفات مكملة بمساعدة التقنيات الجديدة للتصوير

(IRM, PET, SPECT, IRM مشغل، EEG 
 ذو وضوح عالي). إن التقييم يتضمن أيضا اختبارات

 نفسية – عصبية وكذلك اختبارات أخرى مكملة.

المراقبة
 طوال فترة البقاء في المشفى، سيقوم فريق متعدد

التخصصات بإخباركم عن تطور التقييم.

الغرف
 طوال فترة البقاء في المستشفى، لمدة أسبوع ولغاية

 أسبوعين ستيم في غرفة منفردة مجهزة بالتكييف،
 ،باإلضافة إلى ذلك .DVD وتحتوي على تلفاز ومشغل
WiFi يمكنكم استخدام شبكة اإلنترنيت على طريق 

.HUG مجانية في داخل

األشياء التي يجب أن تحضروها معكم
 أحضروا معكم مالبس واسعة ومريحة ذات أزرار
 أمامية، مالبس للتغيير، وكذلك مشط، شباشب،

 ومستلزمات الحمام. وبسب االلكتروز المركب على
 الرأس ال يمكنكم القيام بغسل شعركم، وكذلك يجب

 .أن تحضروا معكم الدواء

حضور أحد الوالدين
 في حالة األطفال ذوي السن الصغيرة، يفضل أن يبقى

 مع أحد والديه وأن ينام معه من أجل تهدئته. وبهذا
الصدد يوجد هناك سرير إضافي.

الزيارات
ً  يسمح بالزيارات بين الساعة 9:00 و 20:00 وفقا

لالختبارات التي يجب القيام بها.


