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 معلومات ألولياء األمور
 

 

 .المتابعة الوقائية لألطفال المصابين بالشلل الدماغي أو عوارض مشابهة لذلك

 

حدثت قبل  الدماغ في هو التسمية الشاملة لإلعاقة في الحركة الناجمة عن إصابة Cerebral pares (CP)إن الشلل الدماغي 

هناك العديد من األسباب وراء الشلل الدماغي وتختلف درجة اإلعاقة الحركية بين األطفال من طفل . سنتين من العمربلوغ الطفل 

 .فعالية طبيعيا تقريبا وحتى طفل يعاني من إعاقة حركية واضحة ذو

 

بعض العضالت بينما تكون بعض  فرط التوتر التشنجي فييعاني األطفال المصابين بالشلل الدماغي في أغلب األحيان من 

إن عدم التوازن بين العضالت التي تشد وتلوي حول أحد المفاصل في الذراعين والساقين . العضالت األخرى مصابة بضعف

ينجم لدى بعض األطفال خطر في مفصل الورك . انكماش دائم في المفصل تقفع أو يمكن أن يؤدي إلى قصر العضالت وبسبب

في الظهر يمكن أن يسبب عدم التوازن في . الورك من موضعه مفصلالعضالت ويسبب انخالع وقصر اإلصابة بشد عضلي 

لتقليل شد عضالت في الوقت الحاضر توجد عدة أساليب معالجة مختلفة . العمود الفقريفي  ميالن جانبيالعضالت حدوث 

ولكن من المهم جدا أن يتم اتخاذ اإلجراءات . انخالع مفصل الوركو ( التقفع)انكماش العضالت والمفاصل الظهر والحول دون 

 . وقت مبكرفي 

 

متابعة مشترك منذ عدة سنوات خلت تتعاون عيادات أمراض العظام وعيادات تأهيل األطفال والشباب في السويد ضمن برنامج 

CPUP يتم تجميع هذه المعلومات من البرنامج  0225منذ عام . لألطفال الذين يعانون من شلل دماغي أو عوارض مشابهة لذلك

إلى سجل النوعية الوطني وتشارك جمع العيادات في جميع أنحاء السويد في الوقت الحاضر في برنامج المتابعة المشترك 

CPUP. 

 

 CPUPمشترك المتابعة الالهدف الكامن وراء برنامج 

الطفل الذي يجابه خطر التعرض يتم اكتشاف العوارض لدى نود أن نضمن أن  CPUPعن طريق برنامج متابعة مشترك 

 أالإن الهدف هو . انخالع مفصل الورك وحصول الطفل على المعالجة في وقت مبكر أو( التقفع)نكماش العضالت والمفاصل ال

ممكن من  أفضل قدر إلىالطفل  يتوصلأو انخالع مفصل الورك وأن  (التقفع)نكماش العضالت والمفاصل يتعرض أي طفل ال

 .الفعالية

 

 كيف تتم المتابعة؟

عن طريق قيام فريق تأهيل الطفل بعمل فحوصات وتقديم التقارير عن  CPUPتتم المتابعة ضمن برنامج المتابعة المشترك 

في حالة . القدرة على الحركة والفعاليات بصورة منتظمة حسب برنامج تم تكييفه حسب عمر الشخص وقدرة الحركة لديه

عند . انخفاض القدرة الحركية نعرض المتابعة في وقت مبكر وغاليا قبل أن يتم التعرف على كون الطفل مصابا بالشلل الدماغي

إذا كان الطفل مصابا بشلل دماغي أم ال وإذا كان هناك أي أشكال بلوغ الطفل سن أربع سنوات من العمر يُقيّم طبيب األطفال 

بفحص  أخصائي العالج الوظيفي المهنيوالعالج الفيزيائي  أخصائييقوم . لفعاليات واألمراضأخرى من االنخفاض في ا

على الحركة وفعالية اليد والتواصل والقدرة على تناول الطعام والبلع والمعالجة الجارية وذلك مرة أو مرتين في  ومتابعة القدرة

المعتاد أن يتم عمل الفحوصات مرة واحدة كل سنة أو كل ثاني بعد ذلك من . السنة حتى يبلغ الطفل سن ست سنوات من العمر

 .سنة وبالنسبة للبالغين عدد أقل من المرات

 

ومنظمة الشلل الدماغي ( من ذوي اإلعاقة الحركيةوالشباب االتحاد العام لألطفال ) RBUبناء على مبادرة من اتحاد المستخدمين 

 إلى برنامج المتابعةالفعاليات اإلدراكية  تقارير عنفإن المعالجة تشمل أيضا تقييم نفساني وتقديم   CP Nordenفي دول الشمال 

 .سنة من العمر 20حوالي  ويوصى بعمل ذلك قبل بدء الدراسة في المدرسة وعند بلوغ الطفل CPUP المشترك

 

ات حاجة الشخص للتصوير الشعاعي هي من إن مواعيد وعدد مر .يتم عمل تصوير شعاعي بصورة منتظمة للوركين والظهر

مع ور الشعاعية الحالية ي العالج الطبيعي ومقارنة الصاألمور التي يحددها طبيب أمراض العظام بعد مراجعة تقرير اخصائ

سنتين قبل بلوغ الطفل في أغلب األحيان تتم التوصية لعمل تصوير شعاعي للورك كل سنة ابتداء من . نتائج الفحوصات السابقة

 .من العمر وتصوير شعاعي للظهر لألطفال األكبر سنا الذين تطورت لديهم حالة ميالن جانبي في الظهر



 

 

 

  الرعاية ويحّسنالحالة  تدهوريحول دون  CPUPبرنامج المتابعة المشترك 

لدى عدد أقل من تطور حتى اآلن إلى تخفيض حاد في عدد حاالت انخالع الورك و CPUPأدى برنامج المتابعة المشترك 

 العظام بناء عليه انخفض عدد عمليات. ميالن جانبي في الظهر أو( التقفع)انكماش العضالت والمفاصل األطفال لإلصابة ب

تحسين أطر التعاون  CPUPكما تم بفضل برنامج المتابعة المشترك  (.التقفع)انكماش العضالت والمفاصل بالجراحية المتعلقة 

 .حول حاالت األطفال الذين يعانون من شلل دماغي مختلف األخصائيينبين 

 

ُمعالج متابعة تطور الطفل الفرد والتوصل يكون بمقدور فريق تأهيل الطفل والطبيب ال CPUPضمن برنامج المتابعة المشترك 

صحيحة لكل طفل إن هذا هو الشيء األساسي الختيار المعالجة ال. في مرحلة مبكرة إلى اكتشاف إشارات إنذار في حالة وجودها

 .في الوقت المناسب

 

كما يحق للشخص أيضا أن يقوم في أي وقت من األوقات  .CPUPفي برنامج المتابعة المشترك  لنرحب بمشاركة جميع األطفا

 .بالتوقف عن المشاركة

 

  -إذا أعرب المرء شخصيا عن رغبته في شيء آخر  إال -فيتم  CPUPبالنسبة للطفل الذي يشارك في برنامج المتابعة المشترك 

عن . معالجة الطفل فيما يتعلق بقدرة الفعاليات ونتائج التصوير الشعاعي في سجل النوعية الوطنيتسجيل جميع المعلومات عن 

داد إمكانية في قاعدة بيانات سجل النوعية الوطني تزطريق تجميع كل المعلومات عن الطفل الذي يعاني من الشلل الدماغي 

إن المعلومات التي يتم تجميعها . تجميع وتقييم كميات كبيرة من المعلوماتتطوير وضمان نوعية الرعاية عن طريق التمكن من 

وذلك عن تساهم أيضا في التوصل إلى معرفة جديدة عن كيفية التعامل بأفضل شكل بالمشكالت التي تتعلق بالشلل الدماغي 

تستخدم هذه المعرفة في اعمال تحسين أطر رعاية . ملة ألساليب المعالجة في جميع أرجاء السويدطريق الحصول على صورة شا

 .األطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي

 

يتم تسهيل عمل فريق المعالجة الفردي فيما يتعلق بتطور عن طريق تسجيل المعلومات في قاعدة بيانات سجل النوعية الوطني 

وحتى في حالة انتقال الطفل إلى الرعاية لدى مقدم آخر للرعاية فيمكن متابعة المعالجة عن طريق  .الجةالطفل وأساليب المع

 .تحويل المعلومات إلى فريق المعالجة الجديد شريطة أال يكون المرء قد طلب انهاء التسجيل عند االنتقال

 

إن . والقواعد التي تطبقيها مفتشية مراقبة معالجة البيانات إن قاعدة بيانات سجل النوعية الوطني مشمولة بقواعد سرية المعلومات

 .هذا يعني أنه ال يمكن التعرف على هوية الطفل الفرد عندما يتم تجميع المعلومات لعمل التقارير العامة

 

تسجيل معلوماته في سجل النوعية الوطني بدون أن يؤثر ذلك على متابعة المعالجة حسب برنامج المتابعة  ء أن يرفضريحق للم

 (.أنظر الصفحات الملحقة)كما يحق للمرء أيضا أن يطلب شطب معلوماته من السجل  CPUPالمشترك 

 

 

 فقة وأيضا في موقععلى الصفحات المر CPUPبرنامج المتابعة المشترك ستجد المزيد من المعلومات عن 

 www.CPUP.seاإلنترنت 

 

 www.kvalitetsregister.seفي موقع اإلنترنت سجل النوعية الوطني ستجد المزيد من المعلومات عن 

 

 

  

http://www.cpup.se/
http://www.kvalitetsregister.se/


 

 

 

 CPUP لبرنامج المتابعة المشتركسجل النوعية الوطني معلومات أخرى عن 

 

 CPUPبرنامج المتابعة المشترك التعامل بالمعلومات في 

 7والفقرة  GDPRحسب نصوص قانون حماية المعلومات  CPUPبرنامج المتابعة المشترك  ضمنبالمعلومات يتم تنظيم التعامل 

ألي شيء غير  CPUPبرنامج المتابعة المشترك ل ال يسمح استخدام المعلومات. DDLالمرضى  عن معلوماتبيانات المن قانون 

 في معالجة المشكالت المرتبطة بالشلل الدماغي وعمل االحصائيات وأيضا لألبحاث ضمن قطاع الرعاية تطوير وضمان النوعية

ألي  تعلوماكما يسمح أيضا بعد التعامل بأمور سرية المعلومات تسليم المعلومات إلى طرف آخر سيستعمل الم. الصحية والمرضية

عند تجميع البيانات ال يوجد تاريخ الميالد والرقم الشخصي أو االسم بل يتم تقديم البيانات بشكل ال . شيء من هذه الثالثة أغراض

. فيمكن أن يتم ذلك الكترونيا CPUPبرنامج المتابعة المشترك إذا كان من المسموح تسليم معلومات من . يكشف عن هوية الشخص

 .إذا كانت توجد لديك أي تساؤالت عن حقوقك dataskyddsombud مراجعة وكيل شؤون حماية البياناتبإمكانك 

 

سجل النوعية فال يتم تسجيل أي معلومات عن الشخص في  CPUPبرنامج المتابعة المشترك بالنسبة لمن ال يرغب المشاركة في 

 .الوطني

 

للتعامل عندما يتم تجميع البيانات الشخصية عنك لبرنامج المتابعة المشترك  المسؤول المركزي عن المعلومات الشخصية

CPUP  في قطاع سكونيهو مجلس ادارة القطاع. 

 

وحدة أمان ، Per Bergstrandهو السيد بيار باريستراند  Personuppgiftsombudوكيل شؤون المعلومات الشخصية 

 Enheten för informationssäkerhet, Region Skåne, 205 25 Malmöالمعلومات، قطاع سكوني 

 

 :في قطاع سكوني يمكن التواصل معه عن طريق العنوان التالي Dataskyddsombudوكيل شؤون حماية البيانات 

Region Skåne, 291 89 Kristianstad ،بريد الكتروني، 044-00 30 309 هاتف :region@skane.se 

 

، مستشفى سكوني عيادة أمراض العظام، Gunnar Hägglundهو السيد جونار هجلوند  Registerhållare مسؤول السجل

 Ortopedkliniken, Skånes Universitetssjukhus-Lundلوند  –الجامعي 

 

 سرية المعلومات

إن . تتم حماية سرية المعلومات عن طريق قاعدة سرية معلومات الرعاية الصحية والطبية في قانون العلنية وسرية المعلومات

إذا كان من الواضح  CPUPبرنامج المتابعة المشترك هذا يعني أن القاعدة األساسية تنص على أنه ال يمكن تسليم المعلومات من 

 .الضرر ال بالشخص المعني باألمر أو بأحد المقربينتسليم المعلومات ال يلحق  أن

 

 األمان

هناك شروط خاصة . لكي ال يتعرف عليها أي طرف غير مؤهل CPUPبرنامج المتابعة المشترك تتم حماية المعلومات في سجل 

لتطوير تتعلق بإجراءات األمان من بين ما تعنيه هناك أنه ال يجب أن تتاح المعلومات إال للطرف الذي يحتاج إلى المعلومات 

حماية المعلومات  وضمان نوعية الرعاية وأن يتم التدقيق على عدم تعرف أي طرف غير مؤهل على هذه المعلومات وأنه يجب

 . ه ال يسمح أن يتم الدخول للتعرف على المعلومات إال إذا تم ضمان أن يتم ذلك بصورة آمنةعن طريق التشفير وأيضا أن

 

 اإلتاحة 

برنامج المتابعة المشترك والذين يقدمون التقارير إلى إن األشخاص الذين يعملون في التنظيم النيابي للمحافظة الالندستينغ 

CPUP  برنامج المتابعة المشترك سجل يتمتعون بإتاحة مباشرة للمعلومات التي قدموا تقارير عنها فيCPUP . ال تتاح هذه

 .وبصفته مسؤول عن السجل فيمكن أن يتعرف مسؤول السجل على المعلومات. المعلومات إلى أي مقدم آخر للرعاية

 

 الفرز

 .المعلومات حتى إشعار آخر ألغراض تاريخية واحصائية أو علميةم حفظ بناء على قرار من سلطة األرشيف في قطاع سكوني يت

 

 حقوقك

 إن هذا اختياري ويحق لك أن تطلب عدم تسجيل معلومات عنك في سجل النوعية. 

mailto:region@skane.se


 

 

 

 يحق لك أن تقوم في أي وقت من األوقات أن تطلب أن يتم شطب المعلومات المتعلقة بك شخصيا من سجل النوعية. 

 ما هي المعلومات الموجودة عنك في سجل النوعية وفي هذه الحالة أن تحصل أيضا على نسخة عنها  يحق لك أن تعرف

 .كما يحق لك أن تحصل على المعلومات على شكل الكتروني. جلمجانا، أي ما يسمى مستخلص من الس

 ر الكاملة عنكيحق لك أن يتم تكملة المعلومات غي. يحق لك أن تطلب أن يتم تصحيح المعلومات الخاطئة عنك. 

 يسري هذا خالل الفترة التي يتم فيها تقييم . خالل بعض الظروف يحق لك أن تطلب أن يتم تحديد معالجة المعلومات عنك

 .حفظهالسجل النوعية أن يفعل أي شيء بمعلوماتك غير االستمرار في  حإن التحديد يعني أنه ال يسم. االعتراضات

 وحدات للرعاية التي أتيحت لها المعلومات عنك ومتى، أي مستخلص من سجل  يحق لك أن تحصل على معلومات عن أي

 .الدخول

  يحق لك أن تحصل على تعويض عن الضرر إذا تم التعامل بالمعلومات عنك بصورة تتعارض مع قانون حماية البيانات أو

 .قانون بيانات المرضى

  اإلشراف في هذا المجاليحق لك أن تقدم شكوى لسلطة حماية الحرمة الشخصية وهي سلطة. 

 

 

 :مع التواصل عليك CPUP المشترك المتابعة برنامجعن إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات 

 Pennyعن طريق المسؤول عن تنسيق شؤون السجل بينّي ليندجرين  Gunnar Hägglundجونار هيجلوند : مسؤول السجل

Lindegren. 

  Penny Lindegren :العنوان البريدي

 Ortopedkliniken  

 Skånes Universitetssjukhus, Lund 

 221 85 Lund 

 skanse.se@enelope.lindegrenP :بريد الكتروني

 

 :إذا أردت الحصول على مستخلص من السجل قم بإرسال طلب خطي إلى العنوان التالي

Personuppgiftsombudet   

Region Skåne 

291 89 Kristianstad 

 .أذكر اسم السجل واسم وحد الرعاية التي تم تجميع المعلومات فيها

 .يجب أن تقوم شخصيا بالتوقيع على الطلب

 

 :إذا أردت الحصول على معلومات كيف يتم مسح معلوماتك تواصل مع

Personuppgiftsombudet   

Region Skåne 

291 89 Kristianstad 

 .وحد الرعاية التي تم تجميع المعلومات فيهاأذكر اسم السجل واسم 

 .يجب أن تقوم شخصيا بالتوقيع على الطلب

 

 إذا أردت الحصول على معلومات عن اإلتاحة التي تمت بالنسبة لمعلوماتك تواصل مع

Personuppgiftsombudet   

Region Skåne 

291 89 Kristianstad 

 .تجميع المعلومات فيهاأذكر اسم السجل واسم وحد الرعاية التي تم 

 .يجب أن تقوم شخصيا بالتوقيع على الطلب

 

 محلّف قانوني مترجم طوقان، يوسف نائل: والتعريب الترجمة

Översättning och arabisering: Nael Y. Toukan, auktoriserad translator 
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