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 دستورالعمل كشوري فلج اطفال
 

 :تعريف فلج اطفال 
عفونت حاد ويروسي با دامنه اي متغير از عفونت بدون عالمت تا مننژيت آسپتيك، فلجج و  فلج اطفال يك  

 (پيوست  1صفحه  1نمودار شماره . )مرگ است 

 

 :عامل بيماريزا 
از بيماران فلجي . مي تواند سبب ايجاد بيماري شود ( 3و2و1) ويروس وحشي پوليواست كه در سه تيپ  

از حداقل موارد جدا مي شود  2شايع بوده و نوع  1كمتر از نوع  3نوع . ا مي شود ويروس جد 1در اكثر اوقات نوع 

 . باعث مي شوند  3و2مسئول اغلب اپيدمي هاست و اغلب موارد پوليو ناشي از واكسن را نوع  1نوع . 

 

 :اپيدميولوژي 
و بجويژه آغجاز     EPIت برنامجه  بجا پيشجرف  . پيش از برنامه گسترش ايمنسازي در سراسر جهان اتفاق مي افتجاد  : وقوع 

 .كشور پوليو آندميك محدود شده است  7برنامه ريشه كني پوليو در حال حاضر به 

فلج اطفال در هر سني ممكن اسجت اتفجاق افتجد    . در تابستان و پائيز رخ مي دهند " موارد تك گير و اپيدمي ها اكثرا

داردهاي زندگي مي تواند موجب بجروز بيمجاري در سجنين    بهبود استان. ولي بيشتر بيماري كودكان و نوجوانان است 

در جاهايي كه ويروس پوليو شجايع  . باالتر در افرادي شود ، كه در كودكي به ايمني ناشي از عفونت دست نيافته اند 

سجال بوججود    5است ، پادتن عليه سه نوع ويروس ، از طريق بيماري خفيف يا عفونت بدون عالمت در سنين زيجر  

 . مي آيد 

متعاقب ابتالء به يك نوع ويروس فلج اطفال ، ايمني نسبت به آن نوع براي تمام عمر كسب ميشجود ولجي منجونيت    

متقاطع بين سه نوع ويروس فلج اطفال وجود ندارد و بهمين علت فرد مبجتالء بجه فلجج اطفجال را بهناجام ابجتالء بجه        

 . بيماري بايد واكسينه نمود 

 

 :مخزن 
 . در محيط غيرزنده درمدت كوتاهي از بين مي رود. س ، انسان است تنها مخزن ويرو    

 

 :راههاي انتقال 
دهجاني   –از طريجق مجدفوعي   " در مناطقي كه وضعيت بهداشتي آنها در سطح پائيني است ويروس معمجوال  

در مجدفوع  ويروس . در جاهايي كه وضعيت بهداشتي مطلوبي دارند ، انتشار از طريق تنفسي است . سرايت مي كند 

 . آسانتر و طي مدت زمان طوالني تري نسبت به حلق قابل جداسازي است 

 

 :دوره نهفتگي 
 .روز نيز گزارش شده است  3-35روز در موارد فلجي است ولي از  7-11" عموما 
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 :دوره سرايت 
تجوان  درهر دو فرم فلجي و بدون عالمت ، وجود ويجروس فلجج اطفجال را مجي     .شناخته شده نيست" دقيقا 

 1ويجروس حجدود   . ساعت ، در مدفوع اثبات نمود  72ساعت پس از بروز عفونت ، در حلق و يا پس از  33ظرف 

مبتاليان از حدود يجك هفتجه پجيش از بجروز عالئجل عامجل       . هفته همراه با مدفوع دفع مي شود  3-3هفته از حلق و 

 . آلودگي هستند 

 

 :بيماريزائي 
عفونت بدون عالمت سجبب ايججاد ايمنجي    . تند ، ولي موارد فلجي نادر است تمامي افراد مستعد ابتالء هس 

حمله ثانويه نادر بوده و ناشي از آلودگي به نوع دياجر ويجروس   . طبيعي عليه همان نوع ويروس فلج اطفال مي شود

ممكن اسجت   تزريق هاي عضالني در خالل دوره نهفتاي.نوزادان ، داراي ايمني غيرفعال مادري هستند. پوليو است 

 .موجب بروز فلج در همان عضو با ساير اعضاء شود 

 

 :تظاهرات باليني 
در عفونتهاي بدون عالمت ، فرد آلوده عالئمي از بيماري نشان نمي دهد و براي درمان مراجعه نمجي كنجد    

در فجاز  . اژور اسجت  فاز مينور و م 2پوليوميليت فلجي داراي . ولي مي تواند ويروس پوليو را به دياران انتقال دهد 

، تب ، بيحالي ، سردرد ، آبريزش از بيني و استفراغ وجود دارد كه در صورت تبديل آن ( فلج اطفال خفيف ) مينور 

، درد شديد عضالني ، سفتي گردن با يا بدون فلج شل نيز به آن اضجافه مجي شجود    ( فلج اطفال شديد )به فاز ماژور 

 . نيز زندگي بيمار را تهديد مي كند ضمن اينكه فلج عضالت تنفسي و بلع 

 

بروز عفونت بجدون  . موضع فلج شده به ناحيه سلول هاي عنبي آسيب ديده در نخاع يا مغز بستاي دارد 

متجاوز از صد برابر موارد فلجي است بخنوص اگر آلودگي در اوايل عمجر  " عالمت و موارد خفيف بيماري معموال

ت باليني تشخيص داد ولي امكان اشتباه با عفونتهاي عنبي ديار و ساير حاالت فلج اطفال را مي توان بنور. باشد 

 . فلجي نيز وجود دارد 

نيجز ممكجن اسجت سجبب     (  7نجوع   Aگجروه  )و ويروسجهاي كوكسجاكي   (  71و  77نوع ) انترو ويروس هاي ديار 

ومي كمتر ، فلج باقيمانده جزئجي و  خفيف تر و همراه با عالئل عم" عفونتهاي مشابه فلج اطفال شوند كه البته معموال

 . ناچيز هستند 

با تب ، سردرد ، آبريزش بيني و استفراغ همراه " سندرم گيلن باره نيز ممكن است شبيه فلج اطفال باشد ولي معموال

 . نيست 

 

 :تشخيص افتراقي 
ل ، ضربه و فلج مغجزي  ارزيابي اوليه باليني به پزشك اجازه مي دهد تا ساير علل فلج بويژه مننژيت باكتريا 

 .را حذف نمايد 
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جدول ذيجل  . فلج اطفال در بدو امر ممكن است با سندرم گيلن باره ، ميليت عرضي و نوريت ضربه اي اشتباه شود 

 :بيانار برخي از تفاوتهاي عمده فلج اطفال با ساير عفونتهاي فلج دهنده است 
 

 ئمعال پوليوميليت گيلن باره نوريت ضربه اي ميليت عرضي

 استقرار فلج يك تا دو روز از يك روز تا يك ماه روز4چندساعت تا   روز4چندساعت تا 

 تب در شروع بيماري وجود دارد وجود ندارد داردنوجود معمواًل  وجوددارد اغلب

 وضعيت فلج در اندام ها غيرمتقارن متقارن غيرمتقارن متقارن

 الكتروميوگرافي غيرعادي عادي عادي عادي

 

 :Hot Caseريف مورد پرخطر يا تع
در صورتي كه بيمار مبتال به فلج شل حاد بطور همزمان واجد شرايط الف و ب و يكي از حاالت تعريجف شجده در   

 :باشد ، مورد پرخطر محسوب مي گردد ( مندرج در ذيل )قسمت ج 

 سال  5سن كمتر از  -الف 

روز ، وجود فلج  1لج ، تكامل فلج طي مدت كوتاه تر از وجود تب در زمان بروز ف)وجود عالئل تيپيك پوليو  -ب 

 (غير قرينه

  …تعلق داشتن به گروههجاي جمعيتجي پرخطجر ن يجر مهجاجرين ، پناهنجدگان و        ياسابقه واكسيناسيون ناكامل   -ج 

 سابقه تماس با افرادي از كشورهاي پوليو آندميك يا

، ( از هر نفر يك نمونه)ر  يك  نمونه مدفوع جمع آوري شود نفر از موارد تماس بيما 5فقط در اين صورت بايد از 

همچنين الزم اسجت بجر روي فجرم تحويجل     . ذكر شود   Hot Caseو نيز بر روي ظروف حمل نمونه بيمار  عبارت  

درج گجردد تجا توججه     Hot Caseسانتي متجر بجا مضمججججججون     3×5نمونه آزمايشااه ، مهري به رنگ قرمز و با ابعاد 

 .ااه ويروس  شناسي جهت اولويت دادن به آزمايش نمونه واصل شده ، جلب گردد آزمايش

 

 :تشخيص آزمايشگاهي 
بر اساس توصيه سازمان جهاني بهداشت ، تشخيص آزمايشااهي با جدا كردن ويجروس از مجدفوع بيمجار     

ساعت از يكجديار   21اقلحدنمونه مدفوع بفاصله  2چون دفع ويروس در مدفوع متغير است بايد . انجام مي پذيرد 

بندرت فلج اطفال در اثر ويروس زنده موجود . ويروس وحشي پوليو تنها علت بروز فلج اطفال نيست . گرفته شود 

در چنين حالتي ، سابقه دريافت واكسن خوراكي فلجج  . نيز ايجججججاد مي شود (  OPV) در واكسن خوراكي پوليو 

روز قبل از شروع فلج واكسن دريافت كرده اسجت   75نزديك با فردي كه تا  روز قبل از فلج و يا تماس 22اطفال تا 

 . ديده مي شود 

در صورت عدم امكان كشت و جداسازي ويروس ، از تشخيص سرولوژيك و افزايش تيتر آنتي بادي سجرمي در دو  

و عفونجت ويجروس   مرحله حاد و نقاهت استفاده مي شود كه البته امكان افتراق بين عفونت ويروس وحشجي پوليجو   

 .واكسن وجود نخواهد داشت 
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 :ايمنسازي 
 . شكل در دسترس است  2واكسن فلج اطفال باعث حفاظت با درصد باال در برابر ويروس مي شود و به       

از راه دهان خورانده مي شود ، تجويز آن آسجان اسجججججت ، ارزان    ( : OPV) واكسن خوراكي پوليو  -1

. ت روده اي كرده و باعث قطع انتقال ويروس وحشي به كودكان ديار مي شجود  مي باشجد ، ايجاد منوني

 .مورد فلج واكسينال مي گردد  3ميليون دز تجويز شده سبب بروز  17در هر 

با ايجاد مقدار كافي پادتن در سرم ، از بروز فلجج واكسجينال جلجوگيري    :  (IPV)واكسن تزريقي پوليو   -2

مي تواند ويروس  IPVر كمي ايجاد كرده در نتيجه كودك ايمن شده با مي كند ، منونيت روده اي بسيا

 . وحشي را به دياران منتقل كند ، گران است ، نياز به آموزش كاركنان و تجهيزات تزريق دارد 

ماهاي،  5/1ماهاي ،  3ماهاي ،  5/1بنورت روتين در بدو تولد ،  OPV)) در ايران واكسن خوراكي فلج اطفال 

براي كسب اطالعات بيشتر در خنوص ناهداري واكسجن  . )سالاي به كودك خورانده مي شود  1-3و ماهاي  15

 (.و زمان ايمنسازي در كودكاني كه بموقع مراجعه نكرده اند ، به دفترچه برنامه و راهنماي ايمنسازي مراجعه شود 

 

 VVMشاخص ويال واكسن يا 
ن بر روي ويالهاي واكسن خوراكي فلج اطفجال قججججججججرار   براي كاهش ميزان ضايعات  ، شاخص هاي ويال واكس

اين شاخص ، كاركنان بهداشتي را قادر مي سازد تا هر چه بهتر و بيشجتر و بجا اطمينجان از سجالمت و     . داده شده اند 

 .دتأثير واكسن به تجويز آن اقدام نموده و از منرف واكسنهايي كه براثر حرارت صدمه ديده اند ، خودداري نماين

باز شده را مي توان در جلسات بعدي واكسيناسيون نيز مورد استفاده قرار داد،  OPVبدين ترتيب ويالهاي واكسن 

ايجن  . مشروط بر آنكه تاريخ انقضاء واكسن ناذشته و در شجرايط زنجيجره سجرما و اسجتريل ناهجداري شجده باشجد        

در . روي برچسجب واكسجن نقجش بسجته اسجت      شاخنها بنورت يك مربع كه در داخل يك دايره قرار گرفته ، بجر  

بنابراين اگر تاريخ انقضجاء واكسجن ناذشجته باشجد و     .  صورت سالمت واكسن ، رنگ مربع روشن تر از دايره است

در صجورتيكه مربجع و دايجره    . مربع روشن تر از دايره باشد مي توان با اطمينان نسبت به منرف آن ويال اقدام نمود

بايجد از منجرف    عليرغل اينكه زمان انقضاء واكسن نرسيده باشد ،. ره تر از دايره شده باشد همرنگ شده و يا مربع تي

 .آن ويال خودداري نمود

 

 :درمان 
 : تاكنون داروي اختصاصي مناسبي براي درمان فلج اطفال پيدا نشده است ، لذا  

مسكن ها  قرار گرفته، درصورت لزوم  بيماراني كه تابلوي عفونت غيرفلجي دارند بايدتحت درمان عالمتي با –الف 

 .تا قطع تب در رختخواب استراحت كرده و از ورزش سخت تا چندهفته و هرگونه تزريق عضالني اجتناب نمايند 

. بيماراني كه دچار فلج شل حاد شده اند بايد توسط پزشكي كه در بيماريهاي عنبي تجربه دارد ارزيابي شود  –ب 

بيماراني كه اشكال در بلع ، ضعف عضالت سر ، گردن يا تنجه دارنجد بايجد در بيمارسجتان     بدليل خطر وقفه تنفسي ، 

 . مجهز بستري شوند 
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 :پيش آگهي 
در اثر وقفه تنفسي اتفجججججاق  " مرگ غالبا. است % 5كمتر از " ميزان كشندگي فلج اطفال فرم فلجي معموال 

تا شش هفته پس از بروز فلج آسيب هاي قابجل برگشجت   . بهبودي به وسعت عضالت درگير بستاي دارد . مي افتد 

 . هفته هنوز فلج هستند براي هميشه فلج باقي مي مانند  3بهبود پيدا كرده و عضالتي كه پس از 

هرگونه بهبودي كه پس از آن حاصل شود جزئي بوده و بيشتر به اصالح مجدد عضالت بستاي دارد تا بهبود عنب 

 . 

 

 :ريشه كني فلج اطفال 
 : تعريف  -1

بطجور كامجل از   ( ويروس وحشي فلجج اطفجال   )يعني زماني كه هيچ موردي از فلج اطفال بروز نكند و عامل بيماري 

 . محيط حذف شود 

 : فوايد   -2

 صرفه جويي هزينه هاي ايمنسازي جاري عليه فلج اطفال ، -

 اشي از بروز فلج اطفال،عدم ابتالء به فلج اطفال در نتيجه از بين رفتن احتمال خطر مرگ و معلوليت ن  -

 كاهش هزينه هاي توانبخشي و درمان و نيز ضايعات رواني ناشي از وجود فرد معلول در خانواده ،  -

 .تقويت ديار برنامه هاي مراقبتهاي بهداشتي اوليه   -

 

 :راهكارهاي حصول به ريشه كني فلج اطفال 

    ايمنسازي جاري(Routine Immunization) : 

" دز آن حجدودا  3ج اطفال ، واكسن انتخابي سازمان جهاني بهداشت بوده كه اثربخشجي  واكسن خوراكي فل

ولجي حتجي اگجر پوشجش     . هل اكنون اين واكسن بنورت ججاري در كشجور مجا بكجار مجي رود      . مي باشد % 25

هل باشد نمي توان بيماري را در جامعه ريشجه كجن نمجود و بايجد از روش هجاي دياجر       % 177ايمنسازي جاري 

 .سازي بهره گرفت ايمن

  ايمنسازي تكميلي(Supplementary Immunization): 

 ( :  NIDs) روزهاي ملي ايمنسازي   -الف 

سال بدون توجه به سابقه ايمنسازي قبلي ، واكسجن خجوراكي    5يعني روزهايي كه در آن كليه كودكان سنين زير 

جايازين آن با ويروس واكسن و دسجتيابي  فلج اطفال دريافت مي كنند كه موجب قطع انتقال ويروس وحشي و 

زمجان  . هفته بعد تكرار شجود   1-3اين ايمنسازي بايد . سريعتر به پوشش باالي واكسيناسيون در كشور مي شود 

ايجن  ( زمسجتان و بهجار   ) اين ايمنسازي بايد هناامي باشد كه انتقال بيماري به پائين ترين حدخود رسيده باشجد  

 .ناميده مي شود  SNIDي از يك كشور به اجرا در مي آيد كه در اين حالت فعاليت گاهي در قسمتهاي

 ( : Mopping – up) ايمنسازي پاك سازي  -ب 
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در ايجن  . يكي ديار از راهكارهاي دستيابي به ريشه كني فلج اطفال بوده و در نواحي پرخطر صورت مي گيرد 

ازي قبلي به روش خانه به خانه و بفاصله يكماه با سال را بدون توجه به سابقه ايمنس 5روش همه كودكان زير 

OPV  سال گذشته سئوال مي شود 2در ضمن بروز هر گونه فلج شل حاد طي . واكسينه مي كنند.. 

  مراقبت (( Surveillance   : 

 مراقبت يعني جمع آوري اطالعات براي اقدام و مداخله: بطور خالصه 

پردازش ، تجزيه و تحليل و تفسير داده هاي بهداشتي در جريان توصيف مراقبت يعني جمع آوري من ل و مستمر ، 

و پايش يك واقعه بهداشتي، با اين هدف كه از اطالعات حاصله جهت برنامه ريجزي ، اججرا و ارزيجابي مداخلجه اي     

مراقبت موجب تعيين جمعيت هجاي در معجرخ خطجر و محجل     . بهداشت عمومي و برنامه هاي بتوان استفاده نمود 

 . اي پرخطر مي گردد ه

 
مراقبت فلج شل حاد: 
بدين معنا كه همه موارد م نون به فلج اطفال در كليه سنين و افراد مبتالء به فلج شل حاد از جملجه گجيلن بجاره در     

سال بايد مورد جستجو و بررسي قرار گيرند كه از اين طريق مي توان جمعيت هاي در معرخ خطر ،  15سنين زير 

و جاهايي را كه ويروس وحشي كماكان وجود دارد شناسايي ، و براي مقابله با آن برنامه ريزي نمجود   مناطق پرخطر

 :در شبكه هاي كارآمد بايد . 

 روز كشف و گزارش شود ، 7هر مورد فلج شل حاد، حداكثر ظرف مدت    -الف 

فلج شل حاد مورد تائيجد   ساعت بررسي شده و وقوع 12گزارش شده ، حداكثر در عرخ  AFPتمام موارد  -ب  

 قرار گيرد،

 روز پس از بروز فلج جمع آوري گردد، 11حداكثر طي  نمونه مدفوع مناسب 2 -ج 

 روز  به آزمايشااه واصل شود، 3نمونه ها حداكثر طي  -د 

مقجرر  روز ، نتيجه آزمايش در موعد  22با توجه به ارسال جواب آزمايشااه به واحد مراقبت فلج شل حاد طي  -هج 

 معين باشد،

 روز بعد از بروز فلج صورت پذيرد، 37پيايري بيمار مبتالء به فلج شل حاد پس از  –و 

روز پس از بروز فلج طبقه بندي شده و تشخيص نهايي آن  77تمام موارد مبتال به فلج شل حاد حداكثر ظرف   -ز  

 مشخص گردد،

نسخه تايپ شده و در مركز بهداشت شهرستان ،  3يمار در ب تمام موارد فوق بايد به دقت در فرم بررسي  -ح 

 .استان و مركز مديريت بيماريها ناهداري شوند 

 

                                                           
 پيوست 2مراقبت ، صفحه  نمودار فرآيند  

  شرح داده شده است 9نمونه مدفوع مناسب در صفحه 
  پيوست  9-3فرم بررسي و راهنماي تكميل فرم ، صفحات . 
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 :مراقبت فعال 
مراقبت فعال يك استراتژي براي جمع آوري فعال اطالعات و از طريق انجام بازديدهاي من ل و برنامه ريجزي شجده   

اين كار بايد بطور كامجل ،  . ر مبتال به فلج شل حاد به آنها مي رود از مكانهايي است كه بيشترين احتمال مراجعه بيما

 .بهناام ، دقيق و آينده نار صورت پذيرد

كارمندان ن ام بهداشتي به بيمارستانها و مراكزي كجه احتمجال مراجعجه    ( هفتاي )اين مراقبت بايستي با مراجعه من ل 

بهمجين دليجل بايجد در سجطح مراكجز بهداشجت       . انججام شجود  يك بيمار مبتال به فلج شل حاد به آنهجا بيشجتر اسجت ،    

. شهرستانها، افرادي با ابالغ رسمي و جهت انجام اين بازديدها و با تعيين دقيق محلهاي مورد بازديد ، تعيين گردنجد  

همچنين بايد فهرست كليه بيمارستانهاي شهرستان كه داراي بخشهاي ذيربط مي باشجند، جهجت برنامجه ريجزي ايجن      

 .دها ، موجود باشد بازدي

بخشهاي مورد ن ر در اين بازديدها عبارتند از بخشهاي اطفال، اعناب ، اورژانس ، عفوني ، فيزيجوتراپي و مجدارك   

اعجل از دولتجي ،   )الزم است اين مراقبت فعال عالوه بر بيمارستانها ، تمامي واحدهاي فيزيوتراپي شهرستان . پزشكي 

 .ز شامل شودرا ني( …بخش خنوصي ، بهزيستي و 

بعنجوان گجزارش دهنجده تعيجين گجردد و      ( ن ير سرپرسجتار )در همين راستا بايد يكنفر از پرسنل هر بخش بيمارستان 

همكاراني كه از طرف معاونت بهداشتي براي دريافت گزارش از موارد احتمالي فلج شل حاد در طي هفته گذشته به 

فته به اين كار اقدام نموده و از دفاتر ثبت بيماران بخشها نيز بازديد ايشان مراجعه مي نمايند ، در روزهاي ثابتي از ه

نكته اي كه در اين مورد واجد اهميت زيادي مي باشد ،  برآورد دقيق تعداد بازديدهايي اسجت كجه بايجد هجر     . نمايند

ازي ايجن  نكتجه قابجل تاكيجد دياجر ، مسجتند سج      . هفته صورت گيرد و مقايسه آن با بازديجدهاي انججام شجده اسجت     

بدين معني كه در پايان هر يك از اين بازديدها ، فرد بازديدكننده از واحد ، بايجد انججام بازديجد را در    . بازديدهاست

نمايد تا در بازديدهايي كجه توسجط مسجئولين سجتادي دانشجااه يجا وزارت        دفتر بخش بطور خالصه گزارش و امضاء

 .ا ، اطمينان حاصل نمودبهداشت انجام مي گيرد، بتوان از انجام بازديده

روش ديار ثبت امضاي مسئولين بخش در پائين گزارش فرد بازديد كننده و در دفتري مسجتقل از دفتجر بخججججججش    

 .مي باشد 

، 1به من ور اطمينان از انجام مراقبت فعال بنورت هفتاي ، نتيجه اين فعاليتها در قالب فرم شماره  : 1فرم شماره 

با توجه به توصيه سجازمان جهجاني بهداشجت در مجورد انججام      . اشتي دانشااه ارسال مي گردد ثبت و به معاونت بهد

برنامه حذف بيماري سرخك در كشورهايي كه بيماري فلج اطفال  در آنها حذف شده است ، پايش هفتاي سرخك 

 . نيز در اين فرم ادغام گرديده است 

 : 1نحوه پركردن فرم شماره 

وسط كارشناس مسئول مبجارزه بجا بيماريهجاي شهرسجتان تن جيل و بجه       اين فرم بنورت هفتاي ت -

 .دانشكده مربوطه ارسال خواهد شد / معاونت بهداشتي دانشااه 

 .، تعداد بخشهاي فعال و موجود شهرستان قيد مي گردد 2در ستون   -

                                                           
  پيوست 17صفحه 
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تعداد موارد فلج شل حاد و سرخك ثبت شده در مجدارك پزشجكي بيمجاران      1و 3در ستونهاي  -

ي و سرپايي،  و به تفكيك موارد گزارش شده و گزارش نشده در بخشجهاي مختلجف درج   بستر

 .مي گردند 

 .ذكر مي گردند   1و  3، جمع موارد ثبت شده در ستونها ي 5در ستون   -

، در صورت عدم گزارش موارد كشف شده طي مراقبت فعال ، دالئل عجدم گجزارش   3در ستون  -

 .قيد مي گردند

 .بازديدهاي انجام شده طي همان هفته قيد مي گردد، تعداد  7در ستون  -

، به صورت درصد بيان مي شجود كجه    2بر ارقام ستون  7، نتيجه تقسيل ارقام ستون  2در ستون   -

 . بيانار درصد تحقق بازديدهاي برنامه ريزي شده در ابتداي هفته است 

 : 2فرم شماره 

دانشجااه  / ت فعال فلج شل حاد و سجرخك در سجطح دانشجكده    اين فرم وضعيت اقدامات انجام شده در زمينه مراقب

علوم پزشكي مربوطه را بطور هفتاي به مركز مديريت بيماريها انعكاس مي دهد و بايد هجر هفتجه اول وقجت اداري    

دانشااه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تحويل گردد و يك نسجخه از  / روز شنبه به دفتر رياست دانشكده 

 .ه مركز مديريت بيماريها نمابر شودآن نيز ب

 

 : 2نحوه پركردن فرم شماره  

دانشجكده براسجاس   / بنورت هفتاي توسط كارشناس مسئول مبارزه با بيماريهجاي دانشجااه    2فرم شماره  -

 .دريافتي از سطح شهرستانها ، تن يل مي شود  1جمع بندي فرمهاي شماره 

 .دانشااه ذكر مي گردد/ كده ، نام شهرستانهاي تحت پوشش دانش 1در ستون  -

مجموع تعداد بخشهاي موجود در هر شهرستان كه مراقبت فعال در آنها صجورت مجي پجذيرد     2در ستون   -

 .قيججد مي گردد

 .تكميل مي گردند 1ن ير ستونهاي مشابه در فرم شماره  3-2ستونهاي  -

 

 فرم گزارش ماهانه موارد بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن 

عالوه بر گزارش موارد فلج شل حاد ، گزارش برخي از بيماريهاي قابل پيشايري با واكسن شامل سرخك ، اين فرم 

 .كزاز نوزادي ، ديفتري ، سياه سرفه و همچنين عوارخ جانبي ناشي از واكسن را نيز در برمي گيرد

 

 :گزارش صفر
در . يجت و حساسجيت ويجژه اي مجي باشجد      گزارش صفر نيز بعنوان بخشي از ن ام مراقبت فلج شل حاد ، داراي اهم

واقع در اين قسمت ، آن دسته از واحدهاي ارائه كننده خدمات درماني ، تحت پوشش قجرار مجي گيرنجد كجه عمجال       

امكان جستجوي فعال به من ور كشف موارد فلج شل حاد در يك يك آنها وجود ندارد ، لذا انت ار مي رود كه ايجن  

مراكجز  :  واحدهاي مورد ن ر اين قسجمت عبارتنجد از   . گزارش صفر خود را اعالم كنند واحدها ماهانه موارد خود يا

                                                           
  پيوست 11صفحه 
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بهداشتي درماني شهري و روستائي، پايااههاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت و تيل هاي سيار ارائه كننجده خجدمات   

ش تعجداد مجوارد   و اردوگاههاي مهاجرين خارجي و همچنين كليه مطبهاي بخش خنوصي كه اقدام به ارسال گجزار 

 .فلج شل حاد و در صورت عدم مشاهده مورد ، نسبت به ارسال گزارش صفر اقدام خواهند نمود

الزم به ذكر است كه آندسته از مطبهاي خنوصي مشمول اين گزارشدهي خواهند بجود كجه احتمجال مراجعجه بيمجار      

پزشجكان متخنجص بيماريهجاي اطفجال ،     به آنها وجود دارد ، لذا هدف ، مطبهاي پزشكان عمومي ،  AFPمبتال به 

 .اعناب ، عفوني و طب فيزيكي و توانبخشي خواهد بود

گزارشدهي صفر بايد بنورت ماهيانه انجام گيرد، ولي چون در حال حاضر تضميني در مورد وصول گزارش صجفر  

ر ماهانجه بجه   مطبهاي بخش خنوصي وجود ندارد ، بهتر است كه نماينده اي از طرف مركز بهداشت شهرستان بطجو 

 مطبهاي فوق الذكر مراجعه و گزارش صفر را دريافت نمايد 

 

 :  نحوه پركردن فرم گزارش ماهانه

دانشااه تكميل مي گجردد و  / اين فرم بنورت ماهانه و توسط كارشناس مسئول واحد ايمنسازي دانشكده  -

 .گردددر آن مجموع واحدهاي ارائه كننده گزارش صفر به تفكيك نوع واحد ذكر مي 

 .دانشااه ذكر مي شود/ در ستون تعداد موجود، تعداد واحدهاي فعال در حوزه دانشكده  -

 .نيز تعداد گزارشات واصل شده قيد مي گردد« تعدادي كه گزارش آنها واصل شده است »در ستون   -

 .د بديهي است كه در ستون فلج شل حاد نيازي به درج گزارش از بيمارستانها و زايشااهها نمي باش  -

مشروح اقداماتي كه بايد پس از كشف هربيمار مبتالء به فلج شل حاد در شبكه بهداشت و درمان كشور 

 :صورت گيرد بصورت ذيل است 

 
      ، پس از دريافت گزارش كشف مورد فلج شل حاد توسط مركز بهداشتي درمجاني ، صجحت گجزارش

به مركز بهداشجت  ( دورناار–تلفني )بنورت بررسي شده و پس از تأئيد ، بالفاصله مشخنات و آدرس بيمار 

 . شهرستان گزارش شود و اقدام به تكميل فرم بررسي گردد 

   ساعت  12حداكثر )مركز بهداشت شهرستان پس از دريافت گزارش ، بايد در كوتاهترين زمان ممكن

 :به بيمار مراجعه و در صورت تأئيد فلج شل حاد ( 

 فرم بررسي را تكميل كند ،   -1

 فيان بيمار را بمن ور يافتن موارد فلج احتمالي ديار بررسي نمايد ،  اطرا  -2

بمن جور حنجول اطمينجان از ارسجال     )از بيمجار تهيجه كنجد     دو نمجونه مدفوع مناسب -3

نسبت به ارسال نمونه ها اقدام كرده و " بموقججع نمونه ها، مركز بهداشت شهرستان مي تواند رأسا

 ،( د از آزمايشااه رسيد دريافت نماي

                                                           
  پيوست 12صفحه 

  نمونه مناسب: 
 (باندازه ناخن شست دست ) گرم باشد  17حداقل حدود  -
ساعت از يكديار گرفته شود،اگربيمار قادر به دفع مدفوع نيست بايد سواب ركتال تهيه شجده و در   21ه حداقل نمونه ها بفاصل  -

 (. سواب نمونه مناسب محسوب نمي شود) اسرع وقت اقدام به تهيه نمونه مناسب مدفوع نمود 
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را بنورت تايپ شده تكميل و بجه دانشجكده بهداشجت     فرم درخواست آزمايش نمونه  -1

 دانشااه علوم پزشكي تهران ارسال نمايد ،

نمونجه مجدفوع    2، امكجان تهيجه   (ن ير كشجف ديرهناجام بيمجار    )در صورتي كه بداليلي   -5

فجورا  و ترجيحجا  بجا    روز از بروز فلجج وججود نداشجته باشجد ، بايسجتي       11مناسب از بيمار در طي 

 AFP Detailed Case همكاري پزشكان متخنص اطفال يا اعناب ، نسبت بجه تكميجل فجرم   

Review  ،(.اين فرم بهمراه راهنماي تكميل آن بطور جداگانه ارسال شده است)اقدام شود 

نمونجه جمجع آوري و    5باشد از اطرافيجان بيمجار نيجز     Hot Caseدر صورتيكه بيمار   -3

 ارسال كند ،

 ،(در قالب فرم خالصه اطالعات)گزارش فوري به مركز بهداشت استان ،  -7

 بمن ور آگاهي از چاوناي وضعيت فلج باقيمانده را انجام دهد ،  37پيايري روز   -2

 به مركز بهداشتي درماني پس خوراند بدهد ،  -9

           كجز  فرم خالصه اطالعات مجوارد فلجج شجل حجاد ، شجامل ليسجت خطجي ايجن بيمجاران بجوده و در مر

اين فرمهجا بجه صجورت ساالنججه     . بهداشجججججت شهرستان و مركز بهداشت استان بر روي ديوار ننب مي شود 

 . ناهججججداري  مي شوند

     مركز بهداشت استان مورد فلج شل حاد را به رياست دانشااه و نيز مركز مجديريت بيماريهجا بنجورت

 . تلفني اعالم نمايد 

   نتيجه آزمايش نمونه هاازآزمايشااه ملي فلج اطفال، بالفاصله نتيججه  مركز مديريت بيماريها از وصول

 . را به دانشااهها اعالم نمايد 

 

 چگونگي تكميل و ارسال فرم بررسي موارد فلج شل حاد 
در  روز بعد از آن بايجد طبقجه بنجدي نهجايي     17روز حاصل مي شود و حداكثر تا  37تكميل فرم بررسي ظرف 

بعبجارت  . انشااهي صورت گرفته و آنااه فرم تكميل شده به مركز مديريت بيماريها ارسال گردد كميته طبقه بندي د

 75و طبقه بندي نهايي و ذكر تشخيص نهجايي حجداكثر بايجد در مجدت      37ديار فرم بررسي شامل نتيجه گيري روز 

 . روز به مركز مديريت بيماريها واصل گردد 

 

 :طبقه بندي موارد 
                                                                                                                                                                      

 . نمونه ها يا سواب را بايد داخل ظرفهاي استريل پالستيكي درب پيچ دار قرارداد   -
درجه سانتياراد ناهداري شود بنابراين براي حمل نمونه هجا بايجد    -27درجه سانتياراد حمل شود يا در  1-2نمونه ها بايد در   -

 . كلدباكس و آيس پك در دسترس باشد 
 . روز پس از بروز فلج از بيمار تهيه شود  11نمونه ها بايد حداكثر ظرف  -
 . ساعت به آزمايشگاه واصل گردد  72كثر منونه ها با رعايت زجنريه سرما و طي حدا   -

   پيوست13فرم درخواست آزمايش نمونه ، صفحه. 
 (پيوست 11صفحه . )فرم خالصه اطالعات بايد در مركز بهداشت شهرستان و استان ناهداري شود 

  پيوست 15راهنماي طبقه بندي نهايي موارد فلج شل حاد ، صفحه 



 11 

ز دانشااههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كميته اي مركب از اعضاي هيئت علمي آن بايد در هر يك ا

دانشااه و تحت عنوان كميته طبقه بندي مواردفلج شل حجاد تشجكيل و نسجبت بجه بررسجي و اعجالم طبقجه بنجدي و         

 .حوزه آن دانشااه اقدام نمايد AFPتشخيص نهايي بيماران 

 :شامل تخننهاي زير باشد  تركيب اعضاي اين كميته بايد

 متخنص بيماريهاي اعناب كودكان  -1

 متخنص بيماريهاي مغزو اعناب  -2

 متخنص بيماريهاي اطفال  -3

 متخنص بيماريهاي عفوني  -1

 متخنص اپيدميولوژي  -5

 متخنص ويروس شناسي  -3

كه ممكن است تركيب تخنني آن براساس امكانجات دانشجااههاي مختلجف تجا حجدي      )حداقل اعضاي اين كميته 

. نفرخواهند بود و هيچكدام از اعضاء نبايد داراي سمت اجرايي در برنامجه ريشجه كنجي پوليجو باشجند       1( متغير باشد

در جلسات كميته شجركت   بعنوان عضوبهمين دليل افرادي ن ير معاونت بهداشتي و يا مدير گروه مبارزه با بيماريها، 

 .نخواهند نمود

موارد فلج شل حاد حوزه آن دانشجااه و اعجالم طبقجه بنجدي و تشجخيص       مهمترين وظيفه اعضاي اين كميته بررسي

الزم به ذكر است كه زمجان اقجدام بجراي    . مي باشد ( روز پس از بروز فلج  77حداكثر )نهايي بيماران در موعد مقرر 

ثال  پجس از  مج )روز پس از بروز فلج نبوده و اعضاي كميته بايد در اولجين فرصجت ممكجن     37الزاما   بررسي بيماران ،

دريافت نتيجه آزمايش ويروس شناسي مورد و يا پس از بهبودي كامل فلج كه مي تواند در برخي اوقات قبل از روز 

 .نسبت به بررسي بيمار اقدام نمايند( رخ دهد  37

راقبتجي  الزم به ذكر است كه با توجه به نزديك شدن به سالهاي آخر برنامه ريشه كني پوليو و لزوم تشديد اقدامات م

 .فلج شل حاد، اعالم بموقع تشخيص نهايي بيماران واجد اهميت روز افزوني گرديده است 

كميته هاي طبقه بندي به عنوان هيئت علمي دانشااه مي توانند ضمن اطالع رسجاني و آمجوزش گسجترده بجه اقشجار      

اسجتراتژيهاي آن ، در صجورت    مختلف جامعه و گروه پزشكي و بهداشتي در زمينه معرفي برنامه ريشه كني پوليجو و 

لزوم رهنمودهاي مورد ن ر خود را در مورد نحوه بكارگيري استراتژيهاي اين برنامه به معاونت بهداشتي آن دانشااه 

 .ارائه نمايند

البته يك كميته با تركيب مشابه نيز در سطح كشوري در اين زمينه فعال بوده و با توجه به نحوه تقسيل كار ارائه شده 

 .ذيل نسبت به بررسي بيماران و ساير موارد فوق الذكر اقدام مي نماينددر 

 

 :تقسيم كار طبقه بندي بيماران بين كميته هاي كشوري ودانشگاهي

از بروز فلج ، فوت نموده يا گمشده ويجا  داراي   37نمونه مدفوع مناسب بوده و همچنين در روز  2بيماراني كه فاقد 

بهمين دليل الزم است كه معاونجت  . توسط كميته كشوري بررسي و طبقه بندي خواهند شدفلج باقيمانده مي باشند ، 

بهداشتي دانشااه ، ضمن پيايري دقيق وضعيت باليني بيمار، نسبت به ارسال هر چه سريعتر يجك نسجخه از مجدارك    
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مركجز مجديريت بيماريهجا    بيمار به  37پزشكي باليني و سرپايي بيماران و فرمهاي بررسي موارد و نتيجه پيايري روز 

 .اقدام نمايند

،  37نمونه كافي و نتيجه آزمايش منفي از ن ر ويروس وحشي پوليو بوده و يا در پيايجري روز   2بيماراني كه داراي 

كامال  سالل باشند ، توسط كميته طبقه بندي دانشااهي بررسي مي شوند و اعالم تشخيص نهايي در اين موارد الزامي 

 .مي باشد
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 شاخص نشانگر كيفيت استاندارد مراقبت بيماري و انجام كار آزمايشگاهده 
 

 

 

 (هدف حداقل يك درصد هزار)سال  11غيرپوليويي در كودكان زير  AFPميزان بروز  -1

 سال  15غيرپوليوئي گزارش شده در كودكان زير  AFPتعداد موارد  ×  177777

 سال  15تعداد كل كودكان زير     

پوليوئي شاخني است كه حساسيت مراقبت را تعيين مي كند و به عبارت دياجر مشخجججص   غير AFPميزان بروز 

غيرپوليجويي   AFPاگجر ميجزان   . را به دست آورد  AFPمي كند كه يك ن ام مراقبت چاونه توانسته است موارد 

 .حداقل به يك درصد هزار نرسيده باشد احتماال  تعدادي از موارد پوليو را از دست داده است 

 

 (هدف  <%  09)كامل بودن گزارش دهي ماهيانه  -2

  كامل بودن=  تعداد گزارش هاي ماهانه رسيده ×  177

 تعداد گزارش هاي مورد انت ار    

 

 (هدف <% 09)بهنگام بودن گزارش دهي ماهانه  -3

 بهناام بودن =  تعداد گزارش هاي رسيده در مهلت مقرر×   177

 ار در همان مدت تعداد گزارش هاي مورد انت          

 

 (:هدف <  09)% شاخص كشف موارد  -4

 روز از بروز فلج كشف و گزارش شده اند  7كه در ظرف  AFPموارد 

 

 ( :هدف <  09)% شاخص بهنگام بودن نمونه گيري -1

 .ساعت از آنها برداشت شده است  21نمونه بفاصله حداقل  2روز پس از بروز فلج  11كه ظرف  AFPموارد 

 

 (هدف <%  97) 69پي گيري روز  شاخص-6

 روز از آغاز فلج ، براي تعيين فلج باقيمانده پيايري شده اند  37كه پس از  AFPنسبت بيماران 

 

 : (هدف  <% 27)شاخص ارسال به هنگام نمونه ها به آزمايشگاه  -7

  روز پس از نمونه برداري به آزمايشااه واصل شده است 3نسبت نمونه هاي مدفوع كه ظرف 
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 :به آزمايشگاه « خوب »شاخص وصول نمونه ها در شرايط -0

 2نمونه ها در موقع حمل در مجاورت يخ بوده و درجه حرارت آن بهناجام ورود بجه آزمايشجااه كمتجر از      -

 .درجه سانتي گراد بوده باشند

 (گرم به اندازه دو برابر ناخن اناشت يك انسان بالغ 2بيشتر از )مقدار مدفوع كافي باشد  -

 .نشت مدفوع وجود نداشته باشد -

 

 ( :هدف <% 09)شاخص فعاليت آزمايشگاه  -0

روز از تاريخ وصول نمونه به آزمايشااه به مركجز مجديريت بيماريهجا     22نسبت نتايج آزمايش مدفوع كه در كمتر از 

 . اعالم شده باشد 

 

 :شاخص دقت آزمايشگاه  -19

اين شجاخص  ( . هدف <%  17)س هاي غيرپوليويي جدا شده است نسبت نمونه هاي مدفوعي كه از آنها آنتروويرو

 .توانائي آزمايشااه در جدا سازي روتين انتروويروسها را مي سنجد
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