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Child za jeden 
z najlepszych szpitali 

Nurses Credentialing 
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Zespół skazany na sukces

Shi H. Huanga, profesora neurochirurgii 

StLouisChildrens.org.
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Ruchowe Czuciowe

Mi ieRysunek 1

Chirurgiczna redukcja impulsów 
z w ókien czuciow ch

orze  grz ie ow  
czuciow

Rdze  
kr gow

orze  rzuszn  
ruchow

Mi sie

Rysunek 2
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ale  rizo omii grz ie owej 

opnia rozwoju dziecka przed za iegiem

akresu erapii  jaka mo e  zapewniona po za iegu  

kali pro lemów ruchow ch dziecka spowodowan ch 
cz nnikami inn mi ni  spas czno  
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Mo wacji  wspó prac  i in eligencji dziecka  

Cz  a s wa dziecko mo e skorz s a  
z rizo omii grz ie owej

ajwa niejsze kr eria
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Cz nniki  k óre nale  uwzgl dni
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cena  cz  a s wa dziecko mo e kand dowa  do za iegu

s louischildrens org R

ocz kowa ocena
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elek wna rizo omia grz ie owa u doros ch
korz s a  mog  ak e doro li pacjenci

oro li pacjenci w wieku od  do  la  s  kwali kowani do 
za iegu na pods awie poni sz ch kr eriów
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R sunek 
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n ormacje o selek wnej rizo omii grz ie owej

o zale  jedno   
lu  dwupoziomowej 
selek wnej rizo omii 
grz ie owej w s osunku 
do inn ch echnik 
nale
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Rozk ad wieku

Charak er s ka kliniczna nasz ch 
pacjen ów  poddan ch za iegowi 
selek wnej rizo omii grz ie owej od 

 roku
Razem  ponad  pacjen ów

od p  
mózgowego 
pora enia 
dzieci cego
 Diplegia
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iek ci ow

 < 24 tygodnie 

 > 39 tygodni 

oziom mo ilno ci 
przed R
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rz go owanie do za iegu

 

chema  pos powania
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Mo liwe pro lem  chirurgiczne

wro  kosz ów przez owarz s wo u ezpieczeniowe

numer .

o za iegu
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izjo erapia w szpi alu

anie o plec  po za iegu

pod numer . 

Czas do domu  prz sz o ci  jes  ruch 

a ieranie si
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mniejszanie d skom or u odczuwanego przez dziecko

k wno  i za awa

en

orz s anie z oale

Zmiany czuciowe
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rogram erapii domowej

Rekonwalescencja i pos p
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izjo erapia am ula or jna 

iz  kon rolne
iz a pooperac jna  miesi ce po za iegu
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iz a kon rolna rok po wiz cie pooperac jnej

s ane nagranie wideo przeds awiaj ce mo or k  dziecka 
nie jes  uznawane za w s arczaj ce adanie dziecka i nie mo e 
zas pi  wiz  pooperac jnej i kon rolnej w linice Rizo omii
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asz zespó  odnosi si  do 
a s wa w pliwo ci

Cz  po za iegu mo e doj  do 
nawro u spas czno ci

d jak dawna przeprowadzaj  
a s wo za ieg rizo omii  

39 lat.

Cz  za ieg en umo liwi mojemu 
dziecku chodzenie

 jaki sposó  mo e poprawi  si  
mowa dziecka

ja nienie erminów

rz kurcz

iplegia

MR

a ieg neurochirurgiczn  

wadriplegia  

pas czno
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Cz  po za iegu min  prz kurcze

Cz  nas pi poprawa unkcjonowania górnej cz ci cia a 
dziecka

Cz  moje dziecko dzie po rze owa  or ez lu  sz n  

i cej in ormacji
i cej in ormacji oraz lm wideo na ema  selek wnej 

rizo omii grz ie owej mo na uz ska  dzwoni c pod numer 
 lu   mo e zadzwoni  zjo erapeu a  

oda kowe in ormacje zamieszczono ak e na s ronie 
ouisChildrens org sdr  mo na e  do cz  do naszej 

grup  na ace ooku  

St. Louis Children’s Hospital 
Center for Cerebral Palsy Spasticity 
Department of Neurosurgery - Suite 4S20 
One Children’s Place 
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