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» CPUPس پ يو پ« :مراقبتھای پيشگيری در کودکان دچار فلج مغزی » «CP - cerebral paresيا با عال ئم مشابه
فلج مغزی)س پ( نام دربرگيرنده اختالالت حرکتی می باشد که بر اثر آسيب مغزی پيش از دو سالگی رخ مي دھد .فلج مغزی
علتھای زيادی دارد و ميزان اختالالت حرکتی در اين کودکان از فعاليت نسبتاً طبيعی تا ناتوانی شديد حرکتی تغيير می کند.
کودکان دچارفلج مغزی )س پ( اکثراً کششھای ماھيچه ای شديدی در بعضی ماھيچه ھايشان دارند در حاليکه ساير ماھيچه ھای
آنھا ميتواند دچار ضعف باشد .عدم تعادل بين ماھيچه ھايی که يک مفصل را خم و راست می کنند ميتواند منجر به کوتاھی
ماھيچه ھا وسفتی و بيحرکتی مفاصل شود .نزد بعضی از کودکان خطر اين وجود دارد که مفصل ران آنھا بخاطر کشش ماھيچه
ای و کوتاھی ماھيچه دچار دررفتگی مفصلی شود .عدم تعادل در ماھيچه ھای کمر منجر به کجی کمر ) (skoliosمی شود.
امروزه روشھای درمانی گوناگونی برای کاھش کشش ماھيچه ای و جلوگيری از سفتی وبيحرکتی مفصلی و دررفتگی مفصل
ران وجود دارد ولی مھ ّم اينست که اين اقدامات در زمان مناسب به اجرا در آيند تا نتيجه خوبی بد ست آيد .
از چند سا ل پيش کلينيک ھای ارتوپدی و توانبخشی کودکان و جوانان » «barn- och ungdomshabiliteringarnaدر
سوئد با ھم در زمينه برنامه مشترک پيگيری درمانی کودکان دچار فلج مغزی )س پ( يا عالئم مشابه آن ھمکاری دارند .از سال
 2005اين برنامه از سوی  Socialstyrelsenدر ليست ثبت کيفيتھای ملّی » «Nationellt kvalitetsregisterبرگزيده
شده وسراسر کشور در حال حاضر در »س پ يو پ« شرکت دارد.
مقصود از »س پ يو پ« اطمينان حاصل کردن از يافتن بموقع کودکانی است که خطرقابل مالحظه کوتاھی ماھيچه ھا يا در
رفتگی مفصل ران آنھا را تھديد ميکند .ھدف اينست که ھيچ کودکی دچار کوتاھی ماھيچه يا در رفتگی مفصل ران نشود ،و ھر
کودکی بتواند به نھايت ممکن کارآيی خود دست يابد.
کاردرمانگر کودک
پيگيری براساس برنامه »س پ يو پ« بدين گونه انجام ميگيرد که تن درمانگر ) (sjukgymnastو
ِ
) (arbetsterapeutدو بار در سال کشش ماھيچه ھا ،توانايی حرکتی و کارآيی کودک را تا رسيدن به سن شش سالگی آزمايش
حال اجرا نيز شرح داده ميشود .اعمالی که بر
می کنند .پس از آن تا بزرگسالی اين بررسی سالی يکبار انجام ميگيرد.
درمان در ِ
ِ
توانايی حرکتی کودک تأثير ميگذارند پس از چھار سالگی بوسيله پزشک کودکان توصيف ميشود .در اين سن است که می توان
تشخيص فلج مغزی را تأييد يا رد کرد.
مفاصل ران و کمر کودک به فاصله زمانی ھای معيين مورد آزمايش راديوگرافی قرار می گيرد .تصميم به نياز دفعات راديوگرافی
کودک بوسيله پزشک ارتوپد کودکان پس از بررسی راديوگرافی اخير ،مقايسه با آزمايشات قبلی و ديدن گزارش تن درمانگر
) (sjukgymnastگرفته می شود .معموالً يک آزمايش ساالنه راديوگرفی مفاصل ران از ّ
سن دو سالگی و راديوگرافی کمر
برای کودکان و جوانانی که دچار کجی کمر ) (skoliosشده اند توصيه می شود.
بسيار تعداد دررفتگيھای مفاصل ران شده است .بطور قابل تو ّجھی تعداد کمتری از
برنامه »س پ يو پ« تا بحال باعث کاھش
ِ
کودکان پس از اجرای اين برنامه دچار سفتی مفاصل و کجی کمر شده اند .تعداد عمل ھای جرّاحی ارتوپدی برای کوتاھی ماھيچه
و سفتی مفصل کاھش يافته است .ھمکاری بين متخصصين پيرامون کودکان با فلج مغزی از طريق »س پ يو پ« بھتر شده است.
ھای مربوط به معاينات »س پ يو پ« در يک مرکزگرد آوری اطالعاتی کامپيوتری نگھداری می شود .پزشک
تمامی دانسته ِ
درمانگر و تيم توانبخشی کودک ميتوانند يک گزارش »س پ يو پ« جامع راجع به ھر کودک بدست آورند که پيشرفت و عالئم
ھشداردھنده احتمالی کودک مورد نظر را نشان می دھد .اين مجموعه دانسته ھا پايه و اساسی برای انتخاب درمان مناسب در زمان
مناسب برای ھر کودک می باشد.
ھای نامبرده مشمول قوانين نگھداری اسرار خدمات درمانی و قوانين نظارت بر اطالعات ميشود .مفھوم
مرکز جمع آوری دانسته ِ
ت کودک مربوطه افشا نمی شود .با مطالعه و
آن اينست که ھنگام مبادله جمع آوری نتايج پيگيريھا در گزارشات عمومی ھوي ِ
تحقيق بر روی دانسته ھايی که در مرکز اطالعات »س پ يو پ« موجود است ميتوان به دانش بھتری در مورد تغييرات انواع
مختلف فلج مغزی »س پ« با گذ شت زمان دست يافت ،ھمچنين در مورد اينکه چگونه روشھای درمانی مختلف بر پيشرفت کودک
تأثير می گذارند.

شرکت در »س پ يو پ« اختياری است و فرد می تواند ھر زمان که اراده کند به مشارکت خود خاتمه دھد.
برای اطالعات بيشتر در مورد »س پ يو پ« به آدرس اينترنتی  www.CPUP.seمراجعه کنيد .اطالعات در مورد ليست
کيفيتھای ملّی  Nationella kvalitetsregisterدر آدرس اينترنتی  www.kvalitetsregister.seموجود است.
گونّار ِھگلوند
پزشک ارشد ،مسئول ثبت »س پ يو پ«
کلينيک ارتوپدی بيمارستان دانشگاه لوند

ترجمه فارسی از:
امير احمدزاده
متخصص بيماريھای کودکان
متخصص نورولوژی و توانبخشی کودکان

Gunnar Hägglund
Överläkare, registeransvarig för CPUP
Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset, 221 85 Lund
e-post: gunnar.hagglund@med.lu.se

Översättning till persiska (farsi) av:
Amir Ahmadzadeh
Barnläkare, specialist i barnneurologi med habilitering
Barn- och ungdomshabiliteringen Mölndal

