
االطفالشلل 

السادسةاالصدارة

csdg



؟ االطفالشلل ماهو

شلل األطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز•

من العصبي، ويسبب االصابة بالشلل في غضون ساعات

.الزمن

(  3، 2، 1) هناك ثالثة أنماط لفيروس شلل األطفال •

ال يوجد عالج لمرض شلل االطفال لذلك الوقاية منه هي •

عطى لقاح الشلل الذي يبالطريقة الفعالة لمواجهته وتكون 

.ياةعلى دفعات متعددة ويقي الطفل من شر المرض مدى الح



طرق االنتقال 

بصورة رئيسية عن اخرالىينتقل المرض من شخص •

أو الماء /وبصورة أقل عبر تناول الطعام و.طريق البراز

.الملوث بالبراز

عدة يمكن أن يعيش الفيروس في براز الشخص المصاب ل•

.أسابيع



والعالمات االعراض

من المصابين ال تظهر عليهم  أعراض المرض% 72حوالي •

:  نزاتشبه اعراض االنفلوباعراضمصابين يصاب 4من كل 1•
ادة ع. الحلق، حمى، تعب، غثيان، صداع، االم في المعدةإلتهاب

ي ما تستمر هذه األعراض من يومين إلى خمسة أيام ، ثم تختف
.من تلقاء نفسها

حالة تصاب حالة واحدة بالشلل العضال والذي 200من كل •
عادة يصيب عضالت الساقين

الت من المصابين بالشلل نتيجة اصابة عض% 10الى 5يموت •
التنفس وتوقفها عن أداء وظائفها 



للمصاب بالشللالسريريةالصورة 

الحضانة يدخل الفيروس إلى الجسم عن طريق الفم، تتراوح فترة•

يوًما، يتكاثر الفيروس في البلعوم والجهاز35إلى 3بين 
.الهضمي قبل أن يغزو مجرى الدم والجهاز العصبي المركزي

ن سبب يُصاب المريض سريعا بشلل رخو حاد غير متماثل، بدو•

ة واضح، في طرف واحد أو أكثر مع انخفاض أو غياب استجاب

.  لالحساساألوتار في األطراف المصابة، وبدون فقدان 

فهو إذا شمل الشلل عضالت الجهاز التنفسي أو عضالت البلع•
.مهدد للحياة وقد يؤدي للوفاة 



أكثر الفئات عرضة لمخاطر اإلصابة بالمرض

األطفال دون سن الخامسة هم أكثر الفئات عرضة لمخاطر 

اإلصابة بهذا المرض



التبليغ عن حالة شلل محتملة
:  تعريف الحالة المحتملة•

ف الحالة المحتملة لشلل األطفال على أنها بداية ح)• ادة لشلل تُعرَّ
رخو، دون سبب واضح، في طرف واحد أو أكثر مع انخفاض 

دان أو غياب استجابة األوتار في األطراف المصابة، وبدون فق
(.لإلحساس

:دور الكادر الصحي المكتشف للحالة هو

عزل المريض فورا حتى ال ينتشر المرض•

التبليغ الفوري للسلطات الصحية •

إذا كان مكان اكتشاف الحالة مجهزا يجب فورا اخذ العينات •
للتشخيص



التشخيص في المختبر

رق من طيتم التشخيص  المخبري لفيروس شلل االطفال بعدة 

:اشهرها

يوم ١٤التُجمع العينات في فترة . زراعة عينات البراز-

صل بفامن البراز عينتان األعراض، تجمع االولى من ظهور 

.العينتينساعة بين ٢٤

PCRفحص ال -



العالج

. ال يوجد عالج لهذا المرض•

يمكن حسب الحالة إعطاء عالجات داعمة مثل مخفضات •

الحرارة والراحة، ومنع تقرحات الفراش في المرضى 

ال تعطي الحقن )طريحي الفراش، وإعطاء المسكنات 

نفس ، واألكسجين والت(العضلية للمرضى في مرحلة الحمى

ي عضالت الصناعي للمصابين بفشل التنفس نتيجة الشلل ف

.التنفس



الوقاية

ات الوقاية هي االساس في الحماية من شلل االطفال، وتتم عبر أعطاء لقاح•
. شلل االطفال

القومي تعطى جرعات متعددة من لقاح شلل األطفال حسب بروتكول التحصين•
.بالدولة 

:هنالك نوعان من لقاحات شلل األطفال•
.  يعطى كحقنة في الرجل او الذراع: لقاح شلل األطفال المعطل/ 1

.يعطى كنقاط في الفم: لقاح شلل األطفال الفموي/ 2

ل األطفال الذين يحصلون على جميع الجرعات الموصى بها من لقاح شل•
(.طفل 100طفاًل من كل 99تقريبًا )األطفال يصبحوا محميين من شلل األطفال 



الناتجة عن اإلصابة بشلل األطفال لالعاقةصور 



تابع الصور


