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Hollanda SP kaydı, Hollanda’daki serabral palsi
hastası olan tüm çocuklardan bilgiler toplar.
Katılmak ister misiniz?
Serabral palsi hastası çocukların bakımını birlikte
iyileştirebiliriz!

Hollanda SP Kaydı
Çocuğunuz, doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında
beyin hasarının neden olduğu duruş ve hareket bozukluğu
olan serabral palsi (SP) hastası. SP hastası her çocuk
farklıdır. Her çocuğun bakımını, kişisel ihtiyaçlarına daha
uygun hâle getirmek amacıyla Hollanda SP Kaydı’nı
geliştirdik. Bu kayıt, Hollanda’daki tüm SP hastası
çocuklardan veriler toplar.
Siz ve çocuğunuz da bu kayda katılabilirsiniz!

Katılım: Neler sunuyor?
Kayıt, çocuğunuzu tedavi eden kişinin çocuğunuzun gelişiminin
izlemesine, sorunları zamanında tespit etmesine ve bir tedavinin
işe yarayıp yaramadığını tam olarak görebilmesine yardımcı
olur. Kayıt, tedavinin uzun vadeli etkileri hakkında da pek çok
bilgi sağlar. Bu, SP hastası olan belirli çocuklar için hangi
tedavinin en çok işe yaradığı hakkında daha iyi tahminlerde
bulunmamızı sağlar. Yakında çıkacak kayıt portalını kullanarak
verilere erişebilir, bu sayede daima güncel kalabilirsiniz.

Hangi bilgileri topluyoruz?
Ek verileri kayda dahil etmiyoruz: Sadece pratisyenin en doğru
tedavi için ihtiyaç duyduğu bilgileri dahil ediyoruz. Bu, SP, tıbbi
geçmiş, fiziksel muayene, psikososyal işlevsellik, tedavi bilgileri
ve tedavi sonuçları ile ilgili veriler içermektedir.

Sizin tarafınızdan eklenecekler: Hastanın Bildirilen
Sonuç Ölçümleri (HBSÖ)
Çocuğunuzun tedavi sonuçlarının ve gelişiminin iyi bir şekilde
değerlendirilmesi için sizden de bilgi alınması önemlidir. Bu
yüzden, çocuğunuzla birlikte kayıttaki bir dizi ankete katılmanızı
rica ediyoruz.

Çocuğunuzun verilerine ne olacak?
Kayıtta güvenli bir şekilde saklanır. Sadece siz, çocuğunuz
ve çocuğunuzu tedavi eden kişi tüm verileri görebilir. Bilgiler
başkalarına yalnızca isimsiz olarak gösterilir. Bu kayıt,
Hollanda’daki tüm SP hastası çocuklardan veriler toplar.

Katılmak ister misiniz?

Hollanda SP kaydı, aşamalar hâlinde oluşturulacaktır. Katılmak
ve çocuğunuzun hastanesinin veya rehabilitasyon merkezinin
hâlihazırda kayıt ile çalışıp çalışmadığını görmek istiyorsanız
www.cpregister.nl adresini ziyaret edin. Ayrıca bu web sitesinde
de daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Sorunuz olduğunda pratisyeninizle dilediğiniz zaman iletişime
geçebilirsiniz.

Katılarak, siz ve çocuğunuz SP hastası
çocukların daha iyi bakılmasına katkıda
bulunmuş olursunuz.

Hollanda SP kaydı, Hollanda SP kayıt Konsorsiyumu tarafından kurulmuştur:
Amsterdam UMC, CP Nederland, CP-Net, Nederlandse Vereniging van
Revalidatieartsen, Adelante, De Hoogstraat Revalidatie, Erasmus MC Rotterdam,
Heliomare, Libra revalidatie & audiologie, Maastricht UMC+, Merem Medische
Revalidatie, Revant, Rijndam Revalidatie, Roessingh Centrum voor Revalidatie,
UMCG, UMC Utrecht.

Hollanda SP kaydı için katkıda bulunanlar:
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