
 
  : التعريف

أو  هو مرض شديد العدوى يسببه فيروس يهاجم الجهاز العصبي يدخل جسم اإلنسان عن طريق الفم
 .يتسبب في اإلصابة بالشلل ،األمعاءالحلق وويتكاثر في  الجهاز التنفسي

 

 :طرق العدوى وانتشار المرض
 االتصال المباشر بشخص مصاب بالفيروس ،

نف والفم إفرازات األانتقال عن طريق 
من (، رذاذ السعال والعطاسالمخاط ،البلغم)

 .الشخص المصاب إلى السليم

 واألطعمة الغذائية الملوثة هايلما. 
 لمس األشياء الملوثة ببراز شخص مصاب. 

 
 :الفئات األكثر عرضة

 األطفال دون سن الخامسة. 

  األشخاص اللذين لم يتلقوا تطعيم شلل
 .األطفال

 النساء الحوامل. 

 سنكبار ال. 
 بأحد أمراض نقص المناعة ونالمصاب. 
 سكان المناطق الفقيرة والموبوءة أو 

  .المسافرون إليها

 بشخص مصاب أو  األشخاص المحيطين
شخص تلقى تطعيم شلل األطفال الفموي 

 .حديًثا
 

 :األعراض 

 09 %يروس ال تظهر عليهم أي أعراضمن المصابين بالف . 
 4 % من المصابين بفيروس % 8إلى(Polio ) ،تظهر عليه أعراض شبيهة باألنفلونزا مثل الحمى

 .الرقبة والظهر وألم في األطراف التعب، الغثيان، الصداع ومن ثم تصلب في

 1 %شلل دائم في األطراف . 
 5 %من الحاالت تتوفى بسبب اإلصابة بالشلل في عضالت الجهاز التنفسي% 19إلى. 

 
 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 

 شلل األطفال
Poliomyelitis 
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  :المضاعفات

 لالشل. 
 ضمور العضالتضعف و. 
 توقف العضالت التنفسية. 
  القدمين أو الساقين لتواءاحدوث تشوُّهات، مثل. 

 التهاب السحايا. 
 الموت في الحاالت الشديدة. 
 عالمات المجموعة من  هي :متالزمة ما بعد شلل األطفال

بعد اإلصابة بشلل األطفال يصاب بها بعض األفراد  عراضاألو
استرخاء العضالت التدريجي أو ضعف وألم  :وتشمل بسنوات

 .مشاكل في التنفس أو البلعباإلضافة إلى  بالمفاصل
 

 :العالج
ال يوجد عالج حتى اآلن لشفاء شلل األطفال ولكن يهدف العالج إلى 

خيارات ومن تخفيف حدة األعراض وتأخير أو منع ظهور المضاعفات 
 .ج العال

 

 :الوقاية

 .يمكن الوقاية من اإلصابة بشلل األطفال عن طريق التطعيم بجرعات متعددة 

 :مالحظات 

 وال يدركون أنهم مصابون به م األعراضال تظهر عليه غالبية األفراد المصابين بالفيروس. 
 تظهر عليه و لم يمكن للشخص المصاب أن يحمل الفيروس وأن ينقل العدوى لآلخرين حتى ل

 .األعراض

 يظل الشخص المصاب معديًا لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد ظهور األعراض ألول مرة. 
 

 : المراجع

 ويب طب 

  منظمة الصحة العالمية 

 مايوكلينك 

  وزارة الصحة السعودية 

  موسوعة الملك عبدهللا بن عبد العزيز للمحتوى الصحي 

 syndrome-polio-post-and-https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/polio 

 polio-evelandclinic.org/health/diseases/15655https://my.cl 

  (Inactivated Polio Vaccine -IPV) .المثبطاألطفال لقاح شلل  • :أنواع اللقاح
 .(Oral polio vaccine- OPV) لقاح شلل األطفال الفموي •

الحاالت التي يجب 
 :فيها إعطاء اللقاح

 للبالغين لألطفال

 .السفر إلى المناطق الموبوءة  .األطفالجميع 

  العمل في المجال الصحي وخاصة المختبرات
 .الخاصة بالمرض

 االحتكاك المباشر بالمرضى. 

 :تؤخذ في األعمار التالية :جرعات اللقاح
 شهرين. 
  4 أشهر. 
  6-8 أشهر. 
  6-4جرعة منشطة في عمر 

 .سنوات

 .في أي وقت :ىالجرعة األول •
 .بعد األولى بشهر أو شهرين :ةالجرعة الثاني •
 11أشهر إلى   6بعد الثانية بـ :الجرعة الثالثة •

 .شهًرا
 

 معلومات في هذه النشرة الطبية مخصصةإن ال
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/polio-and-post-polio-syndrome
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15655-polio

