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 التهاب سنجابية النخاع الحاد / حاالت الشلل االطفال البري تعريف
Acute poliomyelitis due to wild poliovirus / Poliomyélite aiguë due au poliovirus sauvage 

 

 
 :  الواجب االبالغ عنها الى وزارة الصحة العامةشلل االطفال،  يعتمد التعريف التالي لحاالت

  

  شتبهةالحالة الم

 

 : هيالحالة المشتبهة 
 ؛سنة، يعاني منعوراض شلل رخو حاد، ايا كان التشخيص الطبي 15اي طفل دون  -

 .عاني من شلل حاد يشتبه انه شلل اطفالأو اي شخص، ايا كان عمره، ي -

--- 
 Cas suspect Un cas est suspect si : 

- Un enfant de moins de 15 ans présente une paralysie flasque aigue PFA quel que soit le 
diagnostic médical ;  

- Ou une personne, quel que soit son âge, présente une paralysie suspecte de poliomyélite 
aigue. 

--- 
Suspected case A suspected case is defined as:  

- A child under 15 years of age presenting with acute flaccid paralysis AFP whatever was 
the medical diagnosis;  

- Or any person at any age with paralytic illness if poliomyelitis is suspected. 
 

 الحالة المثبتة 

 

 الحالة المثبتة هي حالة مشتبهة تم عزل فيروس شلل االطفال البري في عينات من البراز تم جمعها من المريض او من مخالطيه.
--- 

Cas confirmé 
 

Un cas confirmé est un cas suspect avec isolement de poliovirus sauvage dans les échantillons de 
selles collectés du malade ou d’un contact proche. 

--- 
Confirmed case 

 
A confirmed case is suspected case with isolation of wild poliovirus in stool specimens collected 
from the suspected case or from a close contact of the suspected case. 

 رمز المرض
CIM-10   /  ICD-10 

A80 
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