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 2992لغايت  2931ساله موارد گزارش شده فلج شل حاد استان اردبیل از سال  5بررسي

 
 4، قادر زكي پور 9،  داريوش امدادي  1مسعود صبري  ،  2منوچهر  براک 

. كارشناس ايمنسازي استان، 1اه ، .عضو هئیت علمي و فوق تخصص عفوني اطفال )دانشیار( و معاون بهداشتي دانشگ2

 . معاون فني مركز  بهداشت استان4.كارشناس مسئول بیماريهاي واگیر استان ، 9

 
منظور پاک شدن كامل محیط از كني فلج اطفال را بهمیالدي مجمع جهاني بهداشت قطعنامه ريشه 2933در سال مقدمه و اهداف: 

و استقرار نظام  WHOكني فلج اطفال توسط . گذشت بیش از دو دهه از ريشهويروس وحشي بیماري پولیومیلیت تصويب نمود

كشور  215از گسترش بیماري و گردش ويروس وحشي در بیش از  Mupping upمراقبت انجام واكسیناسیون با استراتژي 

باشد. فلج شل حاد ش ميهند و نیجريه( ويروس وحشي در حال گرد ) افغانستان، پاكستان، جلوگیري كند و فقط در چهار كشور

-موقع و تهیه نمونه در درمان و پیشتشخیص صحیح، گزارش به .باشديک سندرم بالیني پیچیده با طیف وسیعي از اتیولوژي مي

و گردد، انجام اقدامات كنترلي الزم كه موارد فلج منجر به اختالل، ناتواني و معلولیت مياينآگهي بیماري اهمیت زيادي دارد. نظر به

اين بررسي كشف سريع موارد جهت كاهش مرگ ناشي از فلج اطفال و ارتقاي كیفیت خدمات در  رسد. هدف ازنظر ميضروري به

 باشد.  مراكز بهداشتي درماني  مي

هاي تابعه نگر بوده و اطالعات مربوطه از مراكز بهداشت شهرستانصورت توصیفي گذشتهاين مطالعه بهروش تحقیق و يافته ها:

آوري و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. شاخص شناسايي فلج شل حاد براساس دستورالعمل كشوري دو درصد هزار نفر جمع

ايم. با تقويت و تشديد نظام مراقبت و باشد كه در طي سال بررسي به شاخص مورد نظر دست يافتهسال مي 25جمعیت زير 

افزايش داشته  2992مورد در سال  25به  2931مورد در سال  1وارد گزارش شده از گزارشدهي بیماري در سالهاي اخیر تعداد م

گزارش شده كه با توجه به جواب آزمايش دريافتي تمام موارد گزارش  2992مورد مشکوک به فلج شل حاد در سال 25تعداد  است.

ره، دو مورد میوزيت، يک مورد التهاب مفصلي و موردگیلن با 22بندي، شده از نظر فلج اطفال مردود وطبق صورتجلسه كمیته طبقه

 اند.بندي شدهيک مورد بیماري روماتیسم تشخیص وطبقه

و زمان ارسال نمونه، نحوه  AFPدهي مورد در نحوه گزارش WHOهاي مورد نظر با توجه به شاخصگیري و پیشنهادات:نتیجه

عمل آيد تا با توجه به همجوار بودن ايران با از موارد دقت بیشتري به دهي آزمايشگا، الزم است در هركدامگیري و زمان پاسخنمونه

كني موقع در ريشهدهي بهكشورهاي آندمیک پولیو) پاكستان و افغانستان( و با توجه به رفت و آمدهاي اتباع غیر ايراني لزوم گزارش

 باشد.بسیار مؤثر و ضروري مي

 ره، ريشه كني اردبیل، فلج شل حاد، گیلن با كلمات كلیدي:
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