معلومات للوالدٌن
 CPUPبرنامج المتابعة وقائٌة لألطفال المصابٌن بالشلل الدماغً أواالطفال المشتبه إصابتهم بالشلل الدماغً.
الشلل الدماؼً ( )CPهو مصطلح ٌستخدم لوصؾ الصعوبات الجسدٌة الناجمة عن إصابات الدماغ التً تحدث قبل عامٌن من العمر.
هناك العدٌد من األسباب المختلفة للشلل الدماؼً ,ودرجة اضطراب وظٌفً تختلؾ فً كل طفل من وظٌفة عادٌة تقرٌبا إلى اضطراب
وظٌفً واضح.
األطفال المصابٌن بالشلل الدماؼً ؼالبا ٌكون لدٌهم زٌادة فً توتر عضالت معٌنة فً حٌن ٌمكن أن تضعؾ العضالت األخرى .ؼالبا ما
ٌكون هناك عدم توازن بٌن العضالت التً تمتد وتنثنً حول المفصل .هذا ٌمكن أن ٌؤدي إلى قصر فً العضالت أي التقلصات
العضلٌة .فً بعض األطفال ٌحدث خلل فً مفصل الورك و الذي من الممكن أن ٌؤدي إلى سحب رأس عظم الفخذ من المقبس مما ٌؤدى
إلى خلع الورك .خلل فً عضالت الظهرٌ ،مكن أن ٌؤدي إلى تقوس أو إنحناء جانبً للعمود الفقري .الٌوم ،هناك العدٌد من طرق العالج
المختلفة لتقلٌل التشنج ومنع تقلصات العضالت وخلع الورك .ومع ذلك ،فمن المهم جدا أن ٌتم اتخاذ تدابٌر وقائٌة فً مرحلة مبكرة من
أجل تحقٌق أفضل النتائج الممكنة.
لعدة سنوات ،تعاونت أقسام جراحة العظام ومراكز التأهٌل لألطفال والشباب فً السوٌد فً برنامج المتابعة المشترك لألطفال المصابٌن
بالشلل الدماؼً أو المشتبه إصابتهم بالشلل الدماؼً .فً عام  ،5002تم تعٌٌن البرنامج على السجل الوطنً للجودة من قبل المجلس
الوطنً للصحة والرعاٌة االجتماعٌة ،واآلن البلد بأكمله ٌشارك فً برنامج .CPUP

الهدف
إن الؽرض من CPUPهو التأكد من أن األطفال الذٌن لدٌهم خطر لإلصابة بالتقلصات أو خلع الورك قد تم الكشؾ عنهم فً وقت مبكر
وٌتلقون العالج فً أقرب وقت ممكن .والهدؾ من ذلك هو أن أي طفل ٌجب أن ال ٌتأثر بالتقلصات الشدٌدة أو خلع الورك ،وأنه ٌنبؽً
لكل طفل تحقٌق أفضل وظٌفة ممكنة.

على ماذا ٌجب أن ٌنطوي برنامج المتابعة؟
ٌشترك فً برنامج المتابعة  CPUPمعالج طبٌعً ووظٌفً للطفل  ،والذي سٌقٌم توتر العضالت للطفل ،والقدرة الحركٌة للمفاصل والقدرة
الوظٌفٌة مرة واحدة أو مرتٌن فً السنة حتى ٌبلػ الطفل ست سنوات .بعد سن ست سنواتٌ ،تم إجراء تقٌٌم سنوي حتى ٌبلػ الطفل سن
الرشدٌ .تم جمع بٌانات عن العالج الحالً .وٌتم تقٌٌم الوظائؾ التً تؤثر على القدرة الحركٌة للطفل أٌضا من قبل طبٌب األطفال بعد سن
الرابعة ،وهو العمر الذي عادة ما ٌتم تأكٌد تشخٌص  CPأو رفضه .وٌتم أٌضا فحص ورك الطفل وعموده الفقري بانتظام بواسطة
األشعة السٌنٌة .كم مرة سٌتم فعل ذلك هو شًء ٌحدده جراح العظام بناء على الصور الشعاعٌة الحالٌة والسابقة وتقرٌر أخصائً العالج
الطبٌعً .التوصٌة العامة هً أن الفحص الشعاعً للوركٌن ٌؤخذ سنوٌا من سن سنتٌن وأن ٌتم تنفٌذ تصوٌر شعاعً للعمود الفقري
لألطفال والشباب األكبر سنا الذٌن تم تشخٌصهم سرٌرٌا بأن لدٌهم إنحناء جانبً للعمود الفقري.

ٌ CPUPمنع التدهور وٌحسن الرعاٌة
بعد المتابعة لبرنامج  ,CPUPفإن عدد إصابات خلع الورك انخفضت بشكل كبٌر وأصبح عدد االطفال الذٌن لدٌهم تقلصات بالعضالت و/
أو أنحناءات فً العمود الفقري أقل .وأصبح هناك أٌضا انخفاض فً عدد عملٌات العظام التً تجرى على التقلصات وقد تحسن التعاون
بٌن مختلؾ المتخصصٌن العاملٌن فً مجال رعاٌة األطفال المصابٌن بالشلل الدماؼً.
فً ٌ ،CPUPمكن ألعضاء فرٌق التأهٌل والطبٌب المعالج متابعة نمو الطفل الفردي وتطوره مع مرور الوقت ومالحظة العالمات
المبكرة للتدهور .الكشؾ المبكر هو أمر أساسً للقدرة على بدء العالج المناسب فً الوقت المناسب لكل طفل.
جمٌع األطفال مؤهلٌن للمشاركة فً  CPUPوٌمكن اتخاذ قرار فً أي وقت لالنسحاب من البرنامج.

ما لم ٌطلب خالؾ ذلكٌ ،تم تسجٌل كافة البٌانات الموجودة عن عالج الطفل ،وظٌفته الجسدٌة ،واألشعة السٌنٌة فً سجل وطنً
للجودةٌ.تم جمع وتصنٌؾ وتحلٌل البٌانات من عدد كبٌر من الناس فً سجل وطنً للجودة ٌمكن أن تساعد فً تحسٌن الرعاٌة الصحٌة
المقدمة وتمكٌن تحسٌن الجودة .المعلومات التً ٌتم جمعها أٌضا تضٌؾ إلى قاعدة المعرفة كٌفٌة التعامل مع المشاكل المرتبطة بضمور
الدماغ من خالل مقارنة طرق العالج المستخدمة فً جمٌع أنحاء البالد .وٌتم بعد ذلك ترجمة هذه المعلومات إلى واقع عملً لتحسٌن
الرعاٌة الصحٌة المقدمة ألطفال الشلل الدماؼً .وتكون متابعة الطفل من فرٌق التأهٌل أسهل إذا تم تسجٌل المعلومات المتعلقة بالعالج
والتنمٌة فً السجل جودة وطنً .وإذا اضطر الطفل لتبدٌل مقدمً الرعاٌة الصحٌة ،فٌمكن نقل البٌانات الفردٌة لفرٌق التأهٌل الجدٌد،
بشرط أن ال ٌطلب من األسرة إنهاء المشاركة فً البرنامج فً ذلك الوقت.
تلتزم قاعدة البٌانات بلوائح قانون السرٌة من المجلس الوطنً للصحة والرفاهٌة وأٌضا لوائح مجلس تفتٌش البٌانات السوٌدٌة .وهذا ٌعنً
أن طفل واحد ال ٌمكن تحدٌده عندما ٌتم جمع البٌانات من برنامج المتابعة هذا إلى التقارٌر العامة .إذا تم اتخاذ قرار بعدم مشاركة البٌانات
فً سجل الجودة الوطنً فإن ذلك لن ٌؤثرعلى الرعاٌة الصحٌة التً ٌتلقاها الطفل وما زال قادرا على أن ٌتابع وفقا لبرنامج .CPUP
المشاركة فً السجل جودة الوطنً هو عمل طوعً ،ومن الممكن اتخاذ القرار فً أي وقت إلزالة البٌانات الشخصٌة من السجل (انظر
الملحق).
لمزٌد من المعلومات حول ٌ CPUPرجى الذهاب إلى www.cpup.se

لمزٌد من المعلومات حول السجل الوطنً للجودة ٌرجى الذهاب إلى www.kvalitetsregister.se
أستاذة جونار هاؼلوند
استشاري جراح عظام  ،مسجل حامل لل CPUP
قسم جراحة العظام،

مستشفى الجامعة فً لوند
لوند 221 85
البرٌد اإللكترونًgunnar.hagglund@med.lu.se :

معلومات إضافٌة تتعلق ب  CPUPسجل الجودة الوطنً
التعامل مع البٌانات فً CPUP
سجل الجودة الوطنٌة تستخدم فقط لتحسٌن الرعاٌة الصحٌة المرتبطة بالشلل الدماؼً ,ألؼراض CPUPالبٌانات التً تم جمعها فً
سجل CPUPتحسٌن الجودة ،ولألبحاث ذات الصلة بالرعاٌة الصحٌة .بعد موافقة خاصة من المتخصصٌن الذٌن ال عالقة مباشرة لهم مع
الجودة الوطنً ٌمكن الوصول إلى البٌانات على افتراض أنها ستستخدم لواحد أو أكثر من األؼراض المذكورة أعاله (أي تحسن فً
مجال الرعاٌة الصحٌة المتعلقة بأطفال الشلل الدماؼً ،أؼراض تحسٌن الجودة ،أو األبحاث ذات الصلة بالرعاٌة الصحٌة) .لن ٌتم
تضمٌن األرقام الشخصٌة الفردٌة واألسماء عندما ٌتم تجمٌع البٌانات ولكن سٌتم االحتفاظ بٌانات مجهولة المصدر .إذا كان ممكن من
الناحٌة القانونٌة أن تصدر البٌانات فٌتم إصدارها إلكترونٌا.
لن ٌتم إدخال أٌة بٌانات فً  CPUPسجل الجودة الوطنً إذا تم اتخاذ قرار بعدم المشاركة فً .CPUP
مركز تحكم البٌانات لمعالجة البٌانات  CPUPهو المجلس اإلقلٌمً لمنطقة سكٌن.
ضابط الخصوصٌة  -هو السٌد بٌر بٌرجستراند فً وحدة خدمات المعلومات ،منطقة سكٌن 52 505 ،مالمو ،السوٌد.
مسجل حامل لل  -CPUPأستاذ جونار هاؼلوند ،قسم العلوم السرٌرٌة  -جراحة العظام ،جامعة سكٌن مستشفى لوند ،السوٌد.
الخصوصٌة  -البٌانات الفردٌة فً  CPUPتكون محمٌة بفعل السرٌة الطبٌة على النحو المحدد فً قانون الخصوصٌة والسرٌة من عام
 .5002وباختصار ،فإن هذا ٌعنً أن المعلومات من  CPUPقد ال ٌتم الكشؾ عنها إال إذا كان من الواضح أنه ال الفرد وال األقارب ٌمكن
أن ٌكون ٌتضرر إذا تم الكشؾ عن هذه المعلومات.
أمن البٌانات  -بٌانات الشخص فً  CPUPسجل الجودة الوطنً محمٌة ضد الوصول ؼٌر المصرح به .وقد تم تنفٌذ تدابٌر السالمة
المحددة لحماٌة البٌانات .على سبٌل المثال ،فقط أولئك الذٌن ٌحتاجون إلى البٌانات ألؼراض تطوٌر الرعاٌة الصحٌة أو تحسٌن جودة
مسموح لهم الوصول إلٌها؛ ٌجب أن ٌتم التحقق أنه ال ٌوجد شخص ؼٌر مصرح له اكتسب القدرة على الوصول إلى البٌانات؛ وٌستخدم
تشفٌر البٌانات وٌتطللب رمز آمن خالل التسجٌل للوصول إلى البٌانات.
وصول  -هؤالء المهنٌٌن الذٌن ٌدخلون البٌانات إلى CPUPسجل الجودة الوطنٌة لدٌهم حق الوصول المباشر إلى البٌانات .ال ٌوجود أي
من مقدمً الرعاٌة الصحٌة آخرٌن لدٌهم حق الوصول المباشر إلى البٌانات .كما أن المسؤول عن  CPUPسجل الجودة الوطنً صاحب
السجل لدٌه حق الوصول إلى البٌانات.
االحتفاظ البٌانات  -بناء على قرار من أرشٌؾ السلطة فً منطقة سكٌنٌ ،مكن أن تظل البٌانات فً  CPUPسجل الجودة الوطنً إلى
أجل ؼٌر مسمى ألؼراض تارٌخٌة ،إحصائٌة ،أو علمٌة.
حقوقك ٌ -كون لدٌك الحق فً حذؾ البٌانات الخاصة بك أو بطفلك نهائٌا من  CPUPسجل الجودة الوطنً فً أي وقت .لدٌك أٌضا
الحق فً الحصول على معلومات عن من قام بالوصول للبٌانات الخاصة بك  /طفلك فً السجلٌ .حق لك الحصول على تعوٌضات مالٌة
إذا كان هناك انتهاك لقانون البٌانات الشخصٌة أو قانون بٌانات المرٌض من حٌث الكٌفٌة التً تم بها التعامل مع البٌانات الخاصة بك .إذا
تم التعامل مع البٌانات الخاصة بك فً انتهاك لقانون البٌانات الشخصٌة لدٌك أٌضا الحق فً طلب تصحٌح البٌانات .لدٌك الحق ,مرة
واحدة فً السنة ،ومجانا ،فً تعلم ما هً المعلومات التً تم تسجٌلها فً  CPUPسجل الجودة الوطنً (تسجٌل رقم قٌاسً)ٌ .جب أن
ٌكون هذا الطلب خطٌا ،وموقع من قبل الطفل  /األم ،الحاضنة وتقدٌمها إلى الشخص المدرج أدناه.

إذا كنت ترٌد معلومات إضافٌة حول ____ الرجاء اإلتصال ب:
أستاذ جونار هاؼلوند عبر السٌدة بٌنً لٌندٌجرٌن ) CPUPالمدٌر(
العنوان البرٌدي:
السٌدة بٌنً لٌندٌجرٌن
قسم العلوم السرٌرٌة ،جراحة العظام
مستشفى جامعة سكٌن -لوند
لوند 221 85
السوٌد
عنوان البرٌد اإللكترونًPL@CPUP.se :
إذا كنت ترٌد أن تطلب رقم السجلٌ ،رجى إرسال طلب خطً باإلٌمٌل إلى:
موظؾ الخصوصٌة
المنطقة سكٌن
كرٌستٌانستاد 291 89
السوٌد
تأكد من تضمٌن اسم السجل والعٌادة  /المنطقة حٌث تم جمع المعلوماتٌ .جب أن ٌوقع الطلب.

إذا كنت ترٌد أن ٌتم حذؾ معلومات طفلك نهائٌا من  CPUPسجل الجودة الوطنً:
موظؾ الخصوصٌة
المنطقة سكٌن
كرٌستٌانستاد 291 89
السوٌد
تأكد من تضمٌن اسم السجل والعٌادة  /المنطقة حٌث تم جمع المعلوماتٌ .جب أن ٌوقع الطلب.

إذا كنت ترٌد معلومات عن الشخص الذي ٌستطٌع الوصول لبٌانات طفلك فً سجل الجودة الوطنً:
موظؾ الخصوصٌة
المنطقة سكٌن
كرٌستٌانستاد 291 89
السوٌد
تأكد من تضمٌن اسم السجل والعٌادة  /المنطقة حٌث تم جمع المعلوماتٌ .جب أن ٌوقع الطلب.

