Cerebral Palsy (CP) là gì?

Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao kiến thức và
nghiên cứu về Cerebral Palsy bằng cách tham gia
Đăng ký CP. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại
worldcpday/cpregisters

CP là một tình trạng tàn tật về thể chất ảnh hưởng
đến vận động và tư thế.
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Đó là loại hình tàn tật thể chất phổ biến nhất ở trẻ nhỏ.

CÁC THỂ VẬN ĐỘNG

người trên thế
giới bị CP.

PALSY
DAY

02.OCT.2013

CÁC PHẦN CỦA CƠ THỂ
BẠI NÃO THỂ
LOẠN ĐỘNG:

BẠI NÃO THỂ
LIỆT CỨNG:

chiếm 6%. Đặc trưng bởi các cử

chiếm 80-90%.

động không kiểm soát được như
là rối loạn trương lực, múa vờn và/
hoặc múa giật. Nguyên nhân do tổn
thương hạch đáy não.

Là thể thường hay
gặp nhất. Các cơ có
vẻ cứng và bị kéo căng.
Nguyên nhân
do tổn thương vỏ
não vận động.

CP có thể ảnh hưởng đến các phần khác nhau của cơ thể, ví dụ
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BẠI NÃO THỂ PHỐI HỢP:

Một số trẻ CP có đồng thời hai
thể vận động, ví dụ liệt cứng
và rối loạn trương lực.

BẠI NÃO THỂ THẤT ĐIỀU: chiếm 5%

Đặc trưng bởi các cử động rung lắc. Ảnh hưởng đến thăng bằng và cảm giác vị trí
trong không gian. Nguyên nhân do tổn thương tiểu não.

Cả hai tay và hai chân bị ảnh
hưởng. Các cơ thân mình, mặt
và miệng cũng thường
bị ảnh hưởng.

CÁC KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG THÔ

Cả hai chân bị ảnh hưởng.
Hai tay có thể bị ảnh hưởng
ở mức độ nhẹ hơn.

Các kỹ năng vận động thô (ví dụ ngồi xuống và đi bộ) ở trẻ em và người trẻ tuổi bị CP có thể được chia thành 5 lĩnh vực/ cấp
độ khác nhau bằng việc sử dụng một công cụ tên là Hệ thống phân loại chức năng vận động thô (GMFCS) được xây dựng bởi
CanChild ở Canada.

GMFCS cấp độ II

GMFCS cấp độ I

NĂNG LỰC CHÂN TAY

GMFCS cấp độ III

GMFCS cấp độ IV

Một bên của cơ thể (một tay
và một chân) bị ảnh hưởng.

Ít nhất hai phần ba trẻ bị CP có khó khăn vận động
ảnh hưởng tới một hoặc cả hai tay. Hầu hết các
hoạt động hàng ngày đều có thể bị tác động.
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GMFCS cấp độ V
GMFCS minh họa 6-12: © Bill Reid, Kate Willoughby, Adrienne Harvey and Kerr Graham, Bệnh viện Trẻ em Hoàng gia Melbourne.

CÁC TỔN THƯƠNG PHỐI HỢP

Trẻ bị CP cũng có thể có một loạt các tổn thương thể chất và nhận thức.
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trẻ không
thể đi bộ
được
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thương về
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1 trong 4
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thể nói được
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Ngày CP thế giới worldcpday.org
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