
  بیماري فلج اطفال

  تعريف بیماري:

 ھاي سلول روي تاثیر با كه است پولیومیلیت نام به ويروسي آن عامل كه باشد مي ويروسي بیماري يك اطفال، فلج بیماري 

    گردد مي حاد شل فلج ايجاد سبب نخاع عصبي

ü میدھد نشان را فلجی عاليم بیماري  موارد%  ١ از وکمتر خفیف عالیم یا عالمت بدون% ٩٠ از بیش . 

ü ۵شود می مرگ به منجر تنفسی عضالت درگیری بدلیل%  ١٠ تا.  

ü میكند درگیر را سال ۵ زير گروه خصوص وبه كودكان بیشتر ولي شود ظاھر است ممكن سني ھر در بیماري اين. 

  تعريف عامیانه بیماري:

  سال ١۵ھر كونه فلج ناگھاني بدون سابقه ضربه در افراد زير                       

 عالئم:    

شودو در صورت تبديل به  عاليم بالیني پس از طي دوره كمون شامل :تب، سردرد ،خستگي ،استفراغ ويبوست ظاھر مي        

 شود. شل به ان اضافه مينوع شديد بیماري درد شديد عضالني ،سفتي گردن با يا بدون فلج 

 تماس مستقیم(ترشحات تنفسی ، مدفوع)روش انتقال:     

 روز ۴۵تا ٣:دوره کمون     

ü . اغلب بیماران در روزھاي اول قبل وبعد ازشروع عاليم ،عفونت زا ھستند 

ü شود مي شناخته ناگھاني شل فلج با موارد اغلب در. 

 :پیشگیري از فلج اطفال    

ó  ،است. رعايت نكات بھداشتي در محدود كردن انتشار عفونت در  ايمنسازيتنھا راه موثر در پیشگیري از پولیومیلیت

  بین كودكان خردسال، كمك كننده است. ولي براي كنترل انتقال عفونت در تمام سنین واكسیناسیون ضروري است.

ó  )ھر دو واكسن زنده خوراكيopv )سابین) و كشته تزريقي ،IPV سالك) اثر اثبات شده اي در پیشگیري از عفونت با ،

 ويروس پولیومیلیت و ابتال به پولیومیلیت فلجي دارد. 

 نكات قابل توجه:

ó  باشدحداقل فاصله بین نوبت واكسن ھاي فلج اطفال، يك ماه مي. 

ó .شل بودن مدفوع يا سرماخوردگي و تب مختصر مانع ايمنسازي نیست 

ó ئم ايدز، توصیه مي شود به جاي واكسن در افراد مبتال به عالopv   از نوع تزريقي ياIPV  .استفاده شود 

ó  اگر كودكي در ھنگام دريافت قطره فلج اطفال مبتال به اسھال شديد باشد و ھمزمان قطره به او خورانده شود، بايستي

 يك دوز اضافي واكسن با فاصله حداقل يك ماه دريافت دارد. 



ó از جمله شیر مادر، با خوراندن قطره فلج اطفال مغايرتي ندارد و الزم نیست كه قبل و يا بعد از تغذيه با ھر نوع شیر ،

 خوراندن قطره، شیر قطع شود.

ó  دقیقه پس از دريافت قطره فلج اطفال، بايستي تجويز قطره تكرار شود. ١٠در صورت استفراغ، در كمتر از 

ó وج نوزاد از زايشگاه، تجويز شود اما اگر به ھر دلیل، تجويز واكسن در آن واكسن پولیو صفر بايد در بدو تولد و ھنگام خر

زمان مقدور نباشد، در اولین فرصت ممكن تا روز سي ام تولد بايستي تجويز شود و بعد از آن  تجويز پولیو صفر ضرورتي 

 ندارد. 

ó  ردار در صورت ضرورت استفاده، نوع سال بالمانع است ولي در خانم ھاي با ١٨واكسن فلج اطفال براي افراد باالي

 توصیه مي شود IPVتزريقي آن يا 

ó  در بیماران دچار آترزي مري كه داراي گاستروستومي مي باشند، بھتر است، به جايOPV  از واكسن تزريقيIPV 

 استفاده گردد

ó نظیر بدن، دفاعي قدرت آورنده پايین داروھاي با درمان تحت كودكان و ايمني سیستم اولیه نقص داراي كودكان در 

 پولیو واكسن از استفاده ھا، سرطان و لنفوم -لوسمي به مبتاليان و اشعه با درمان تحت كودكان يا و كورتیكواستروئیدھا

 .كرد استفاده IPV يا نزريقي كشته واكسن از بايد آن جاي به و است ممنوع خوراكي زنده

  

  منبع : راھنماي كشوري دستورالعمل ايمنسازي 

 

 

  

  

  


