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CRCMPD - Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym
Centralny Rejestr Chorych z Mózgow ym Porażeniem Dziecięcym (CRCMPD) to system
internetow y umożliw iający monitorow anie losów klinicznych pacjentów z
przedporodow ym, okołoporodow ym i w czesnodziecięcym uszkodzeniem tzw .
górnego neuronu ruchow ego, którego następstw a stanow ią zespół objaw ów
mózgow ego porażenia dziecięcego.
Misją zespołu opracow ującego CRCMPD jest stw orzenie mechanizmu systemow ego
zmniejszającego ryzyko w ystąpienia zaniedbanych klinicznie chorych z mózgow ym
porażeniem dziecięcym w rejonie objętym funkcjonow aniem systemu.
Celami szczegółow ymi CRCMPD jest zmniejszenie liczby chorych ze skrajnie nasilonymi
zaburzeniami odżyw ienia, neurogennymi skrzyw ieniami kręgosłupa, zw ichnięciami
staw ów biodrow ych i cierpiących z pow odu bólu somatycznego.
System jest skonstruow any jako interaktyw ny system ekspercki umożliw iający
lekarzom rodzinnym prześledzenie rekomendow anych procedur leczniczych służących
do rozw iązania obserw ow anego u zarejestrow anego chorego problemu klinicznego.
Rów nocześnie będzie zw racał uw agę na niektóre pogarszające się parametry stanu
klinicznego bądź konieczność badań dodatkow ych stw ierdzoną u pacjenta.
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Dodatkow o system, rozbudow any o pełną gamę raportów umożliw iać będzie
zarządzającym rejestrem, pełną, zbiorczą kontrolę stanu chorych, a także
szczegółow ą, izolow aną analizę istniejących zagrożeń klinicznych i obecnych pow ikłań
stanu zdrow ia u zarejestrow anych chorych.
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Zakres terytorialny - docelow o planuje się w prow adzenie CRCMPD na terenie całej
Polski.
W okresie badań w stępnych planuje się przeprow adzenie testów klinicznych w
W ielkopolsce i stopniow e rozszerzanie na dalsze w ojew ództw a. Z pow yższej
przyczyny przeprow adzone dalej plany w drożenia systemu uw zględniają jedynie
W ielkopolskę jako obszar funkcjonow ania CRCMPD.
Podręcznik użytkownika CRCMPD
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