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 ( CPفلج مغزی)برای افراد دارای  (CPUP)اطالعات در مورد برنامه سراسری پیگیری درمانی  

 

 

 

رود، گرفتار درد شده و حرکت  بزرگساالن مبتال به فلج مغزی در معرض این خطر قرار دارند که  هنگامی که سن آنها باالتر می 

ضعف،  (، هبه دشواری در حفظ تعادل بدن، انقباض ماهیچه ها )اسپاستیسیت کردن برایشان دشوارتر شود. این امر ممکن است 

، خشکی مفاصل )کنتراکچر/کوتاه شدن طول عضله(، و یا افزایش خمیدگی پشت )کژپشتی یا  مفصل استخوان ران مشکالت 

توانیم از وخامت بیشتر آن تر می اسکولیوز( بروز نماید. هرچقدر زودتر ما از وخیم شدن وضعیت فرد باخبر شویم، راحت 

 مشارکت نمایند.  CPUPبرنامه پیگیری درمانی  شود که در جلوگیری کنیم. بهمین دلیل به بزرگساالن نیز این امکان داده می 

 

   CPUPهدف برنامه  

افرادی را کشف و مورد درمان بهنگام قرار دهیم که در  CPUPما خواستار آنیم که از طریق برنامه پیگیری اقدامات درمانی 

کس دچار خشکی   معرض خطر ابتال به عارضه کوتاه شدن عضالت یا دررفتگی لگن قرار دارند. هدف آن است که هیچ 

مفاصل/عضالت نشود، درد نداشته باشد و دچار دررفتگی لگن نشود و هر فرد از بهترین توانایی حرکتی ممکن خود برخوردار 

 باشد.

 

 پذیرد؟  این پیگیری درمانی چگونه انجام می

داده  CPUP درمانی منظم با برنامهبه همه کودکان و نوجوانان مبتال به فلج مغزی از سالها پیش امکان برخورداری از یک پیگیری 

گردد. در سنین بزرگسالی معموالً  به بزرگساالن دارای فلج مغزی نیز ارائه می به اینطرف ادامه پیگیری  2009ز سال شود. امی 

ود پایان ها به همان تعداد دفعات الزم در سنین نوجوانی نیست. فرد حق دارد هر زمان بخواهد به مشارکت خنیازی به انجام کنترل

 دهد.

 

انقباض گیرد. گیری قرار می در هنگام معاینه، تحرک مفاصل گوناگون بدن فرد از سوی فیزیوتراپ/کاردرمانگر مورد اندازه

مورد ارزیابی  بطور مثال کارکرد دستها، ارتباطات و توان خوردن و بلع غذاشما  های کارکرد سایر ، توانایی حرکت و عضالنی 

شود. درمانی که پرسیده می  ، درد، خستگی یا سایر نارحتی هاهایی در مورد کارکرد روزانه شما ما پرسش د. از شنگیرقرار می 

شود تا مشاهده شود که آیا چیزی تغییر کرده  شود. این چکاپ )بررسی کلی( با معاینات قبلی مقایسه می کنید شرح داده می دریافت می 

تغییر درمان شما هست تا توانایی حرکتی شما بهبود یافته و یا از بدتر شدن آن  شود که آیا نیازی بهاست. سپس تشخیص داده می 

 جلوگیری شود، یا خیر.  

 

شوند. این  باشند با معاینات رادیولوژی کنترل می افرادی که در معرض خطر ابتال به کژپشتی )اسکولیوز( یا دررفتگی لگن می 

دهد که نیازی به های رادیولوژی قبلی، تشخیص می معاینات و عکسارتوپد است که با کمک اطالعات بدست آمده از این 

 باشد یا خیر.  عکسبرداری رادیوژی می 

 

 بخشد از بدتر شدن خدمات درمانی جلوگیری نموده و آن را بهبود می  CPUPبرنامه 

اند، جلوگیری شده است. بطور  از دررفتگی لگن در بین تقریباً همه کودکان و نوجوانانی که برنامه پیگیری درمانی را دنبال نموده

های جراحی ارتوپدی مربوط به است. از تعداد عمل قابل توجهی از تعداد افراد مبتال به کژپشتی شدید یا اسکولیوز نیز کاسته شده

 است.   کژپشتی هم کاسته شده

 

اگر درخواست دیگری نشده باشد، همه اطالعات مربوط به درمان، توانایی ، CPUPبرای افراد مشارکت کننده در برنامه 

آوری همه اطالعات  گردد. با جمع کارکردی و نتایج عکسبرداری با اشعه ایکس در یک سیستم ثبت کیفیت سراسری، ثبت می 

های ثبت کیفیت سراسری، از طریق پردازش و ارزیابی مقادیر زیادی از این پایگاه دادهمربوط به افراد مبتال به فلج مغزی در 

آوری شده همچنین بدلیل آنکه تصویری جامع شود. اطالعات جمع ها، امکان رشد و اطمینان از کیفیت خدمات درمانی فراهم می داده

توان به  رساند که چگونه می باره یاری می  ید در این دهد، به دستیابی دانش جدهای درمان در سراسرکشور بدست می از روش 

توان در راه بهبود خدمات درمانی برای بهترین حالت ممکن مشکالت مرتبط با فلج مغزی را تحت درمان قرار داد. این دانش را می 

 ری بدست خواهد آمد. افراد دچار فلج مغزی بکار برد. هر چقدر تعداد افراد شرکت کننده بیشتر باشد، نتایج قابل اعتمادت
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های ثبت کیفیت درمان، کار تیم درمانی در دنبال کردن رشد و درمان شخص بصورت فردی از طریق ثبت اطالعات در پایگاه داده

توان از آنجا که اطالعات توسط تیم درمانی جدید در گردد. همچنین اگر فرد به مرکز درمانی دیگری منتقل شود می تسهیل می 

شود، امور درمانی را  دنبال نمود، به این شرط که فرد همزمان با این انتقال درخواست توقف ثبت اطالعات مورد می سیستم وارد 

 نظر را ننموده باشد.   

 

های ثبت سراسری کیفیت درمان، مشمول مقررات مربوط به رعایت محرمانگی در مراکز درمانی و مقررات سازمان  پایگاه داده

توان هویت شخص را بصورت فردی در هنگام پردازش گردد. این امر دربرگیرنده آن است که نمی وئد، می ها در سبازرسی داده

 های عمومی تشخیص داد. اطالعات در گزارش 

 

فرد حق دارد از ثبت اطالعات خود در سیستم سراسری ثبت کیفیت درمان خودداری کند بدون آنکه این امر بر دنبال کردن امور  

تاثیری بگذارد. فرد همچنین حق دارد درخواست نماید که اطالعات مربوط به او از این   CRUPچوب برنامه درمانی در چار

 سیستم ثبت حذف شود )به صفحات ضمیمه مراجعه شود(.  

 

 برید؟ می  CPUPشما چه سودی از 

در وضعیت مناسبی حفظ نمود، بجای آنکه  گیرد تا بتوان آن را تا حد امکان ای از توانایی حرکتی شما انجام می های پیشگیرانهکنترل

زمانی به جستجوی درمان برآیید که وضعیت آن بدتر شده باشد. در آن زمان در اغلب مواقع انجام کاری برای این مسئله بسیار  

برای دشوارتر خواهد بود. این یک کنترل پیشگیرانه وضعیت سالمتی است. این امر تقریبا مانند مراجعه منظم به دندانپزشک 

های کوچک بسیار پیشتر از آنکه نیاز به عصب کشی یا درآوردن دندان باشد، کشف  باشد: سوراخ شدگی های دندانپزشکی می کنترل

 شوند. می 

 
 www.CPUP.seدر صفحات ضمیمه و تارنمای زیر موجود است:  CPUPهای بیشتر پیرامون آگاهی 

       

 www.kvalitetsregister.seهای بیشتر پیرامون سیستم ثبت سراسری کیفیت درمان در تارنمای زیر موجود است: آگاهی 

 

 

 

 

 

 Gunnar Hägglundار هگلوند گون  

 CPUPثبت   سیستم  پزشک ارشد، مسئول

Remissgatan 4, Wigerthuset, 221 85 Lund 

 gunnar.hagglund@med.lu.seآدرس ایمیل: 

 

 

  

http://www.cpup.se/
http://www.kvalitetsregister.se/
mailto:gunnar.hagglund@med.lu.se
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     CPUPمربوط به سیستم ثبت سراسری کیفیت درمان برای برنامه اطالعات سایر 

 

 CPUPپردازش اطالعات در برنامه 

و فصل هفتم قانون اطالعات ،  GDPRاز طریق قانون محافظت از اطالعات افراد،    CRUPدر برنامه   شخصی   پردازش اطالعات 

بایستی تنها برای پیشبرد و اطمینان  CRUP  گردد. اطالعات موجود در سیستم ثبت کیفیت درمان قانونمند می ،  DDLمربوط به بیماران  

و همچنین برای پژوهش در زمینه خدمات درمانی و بهداشتی مورد    یه آمار ت مرتبط با فلج مغزی، تهیابی از  کیفیت درمان در مشکال 

قرار گیرد که این   اختیاری فرد/مرجعی تواند پس از بررسی اصول محرمانگی، در  این اطالعات همچنین می استفاده قرار گیرد.  

در هنگام پردازش اطالعات شماره شناسایی شخصی یا  سه هدف نامبرده شده در باال مورد استفاده قرار دهد. یکی از  العات را برای اط 

به   CPUPگردد. اگر اطالعات مشخصی قرار باشد از  جا این اطالعات بطور ناشناس معرفی و استفاده می   نام افراد وجود ندارد و همه 

توانید به یک  حقوق خود دارید، می هایی پیرامون اگر پرسش   پذیرد. ورت الکترونیکی انجام می بیرون انتقال یابد، ممکن است این امر بص 

 نماینده قانونی محافظت از اطالعات شخصی افراد مراجعه نمایید. 

 
  گردد.  نباشد، هیچ اطالعاتی از وی در سیستم ثبت کیفیت درمان، ثبت نمی  CPUPاگر فرد مایل به مشارکت در 

     

شود، هیئت آوری می جمع CRUPدر مورد پردازش و استفاده از اطالعاتی از شما که در برنامه  مسئول مرکزی اطالعات شخصی 

 باشد. نه می سک  ا   بهداریای هناحیمدیره 

 
 Per :، کلینیک ارتوپدی، بیمارستان دانشگاهی ا سک نهGunnar Hägglundگون ار ه گلوند  نماینده قانونی امور اطالعات شخصی

Bergstrand, Enheten för informationssäkerhet, Region Skåne, 205 25 Malmö 

 

 نماینده محافظت اطالعات،  ا سک نه: بهداری ناحیهدر  نماینده قانونی محافظت از اطالعات

Region Skåne, 291 89 Kristianstad ، :ایمیل ،044-309 30 00تلفن region@skane.se 

 Skånes ـ ا سک نه ، کلینیک ارتوپدی، بیمارستان دانشگاهی Gunnar Hägglund گلوند ار ه  گون  ثبت سیستم مسئول 

Universitetssjukhus, 221 85 Lund ، :آدرس ایمیلgunnar.hagglund@med.lu.se 

 محرمانگی 

این امر  گردد.   اطالعات شخصی فرد توسط اصول محرمانگی در خدمات درمانی و بهداشتی در قانون علنیت و محرمانگی محافظت می 

به مرجعی در بیرون انتقال داده  CPUPبمعنای آن است که بعنوان یک اصل کلی اطالعات تنها زمانی از سوی سیستم ثبت کیفیت  

 برای فرد یا یکی از نزدیکان او نخواهد گردید.    آسیبی شود که ثابت شود انتقال اطالعات مذکور موجب پدید آمدن  می 

 
 ایمنی

برای در پیش  ای شود. شروط ویژهدر برابر دسترسی افراد فاقد صالحیت محافظت می  CPUPم ثبت اطالعات فرد در این سیست

تنها فرد یا مرجعی به این اطالعات دسترسی خواهد  :که از جمله دربرگیرنده آن است کهوجود دارد گرفتن اقدامات امنیتی الزم 

هایی صورت بگیرد  همچنین باید کنترلو به آنها نیاز داشته باشد،   داشت که برای پیشرفت و اطمینان یابی از کیفیت خدمات درمانی 

لزوم ورود به که هیچ فرد فاقد صالحیتی به آنها دسترسی پیدا نکرده باشد و این اطالعات بایستی از طریق رمزگذاری کردن و 

   سیستم کاربری، محافظت گردد تا استفاده از این اطالعات به روشی ایمن انجام پذیرد. 

 
 دسترسی

دهند، دسترسی مستقیم به اطالعاتی دارند که به سیستم ثبت  گزارش می  CPUPافرادی که در شورای اداری استان به برنامه 

CPUP مسئول سیستم ثبت کیفیت اند. هیچ فرد یا مرجع معالجه کننده دیگری به این اطالعات دسترسی ندارد. گزارش نموده

 العات دسترسی پیدا کند. ین اطتواند بعنوان فرد مسئول به امی 

 
 از رده خارج کردن اطالعات  

تا اطالع ثانوی برای مقاصد  کورذم گیری در این مورد از سوی سازمان بایگانی دولتی در منطقه اسکونه، اطالعات پس از تصمیم

 گردد.  ی، آماری یا علمی ذخیره می چه اتاریخ

 

 حقوق شما حق و 

 باشد، شما حق دارید نخواهید اطالعاتی از شما در سیستم ثبت کیفیت درمانی، ثبت گردد.می اینکار داوطلبانه  •

mailto:region@skane.se
mailto:gunnar.hagglund@med.lu.se
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 گردد.  حذفسیستم ثبت کیفیت درمانی، خواهید اطالعات مربوط به شما از شما حق دارید هرزمان ب •

  تمایل یک نسخه از آن را شما حق دارید بدانید چه اطالعاتی از شما در سیستم ثبت کیفیت درمانی، وجود دارد، و در صورت  •

العات را گویند. شما حق دارید این اطبت می بطور رایگان دریافت نمایید که به آن رونوشت اطالعات موجود در سیستم ث

 بصورت الکترونیکی دریافت نمایید. 

 میل گردد. شما حق دارید اطالعات نادرست مربوط به شما تصحیح گردد. شما حق دارید اطالعات ناقص در مورد شما تک •

  دیگردرخوست نمایید پردازش اطالعات مربوط به شما محدود شود. این امر در مدتی که  یدرشما حق دا ،تحت برخی شرایط •

دربرگیرنده آن است که سیستم ثبت کیفیت اعتبار خواهد داشت. این محدودیت گیرد، مورد بررسی قرار می موارد اعتراض 

 درمان اجازه ندارد بغیر از ذخیره کردن اطالعات مربوط به شما اقدامی دیگری در مورد آنها انجام دهد. 

اند و چه زمان این دسترسی انجام گرفته، شما حق دارید بدانید کدام مراکز درمانی به اطالعات مربوط به شما دسترسی داشته •

  نام دارد.، «اندزارش اطالعات مربوط به افرادی که وارد سیستم شدهگ امری که »

که برخالف قانون محافظت از اطالعات شخصی افراد یا  ه قرار گیرد ای مورد استفاداگر اطالعات مربوط به شما به شیوه •

 داشته باشید.حق دریافت خسارت ممکن است  شما  باشد، بیماران قانون اطالعات مربوط به 

 باشد، شکایت کنید. دارید به سازمان حفاظت از حریم شخصی افراد، که سازمان مسئول نظارت در این حوزه می  شما حق  •

 

 باشید، با افراد زیر تماس بگیرید: می  CPUPهای بیشتر پیرامون اگر مایل به دریافت آگاهی 

 Gunnar Hägglundمسئول ثبت سیستم گون ار ه گلوند  

 CPUPپزشک ارشد، مسئول سیستم ثبت  

Remissgatan 4, Wigerthuset, 221 85 Lund 

 باشید، یک درخواست کتبی به آدرس زیر ارسال نمایید: اگر مایل به دریافت یک رونوشت از اطالعات ثبت شده از خود می 

 Gunnar Hägglundمسئول ثبت سیستم گون ار ه گلوند  

 CPUPپزشک ارشد، مسئول سیستم ثبت  

Remissgatan 4, Wigerthuset, 221 85 Lund 

 گردد را ذکر نمایید. آوری می در درخواست خود، نام این سیستم ثبت و واحد درمانی که در آن اطالعات مذکور جمع 

 این درخواست باید توسط خود شخص امضاء شده باشد.  

 

 د با آدرس زیر تماس بگیرید:  شو  حذفاگر مایلید اطالعات مربوط به شما 

 Gunnar Hägglundمسئول ثبت سیستم گون ار ه گلوند  

 CPUPپزشک ارشد، مسئول سیستم ثبت  

Remissgatan 4, Wigerthuset, 221 85 Lund 

 گردد را ذکر نمایید. آوری می در درخواست خود، نام این سیستم ثبت و واحد درمانی که در آن اطالعات مذکور جمع 

 رخواست باید توسط خود شخص امضاء شده باشد.این د
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