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 ا ٍاحذ بْذاضت هروس ـا هَارد فَق بـِ بـرم در صَرت هَاجْـّوىاراى هحت

 تواس حاصل ًوائیذ . 
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  ّر هَرد ابتال بِ فلج ضل ًاگْاًی  بذٍى

سال  15سابمِ لبلی یا ضربِ در وَدن زیر 

 حتی با تطخیص گیلي بارُ 

  در ّر ٍ یا ّر هَرد هظٌَى بِ فلج اطفال

 سٌی 

لج ضل حاد : ف  

 هطىَن بِ سل ریَی 

بیص از دٍ ّفتِ  رفِس  

گرفتي سِ ًوًَِ اسویر فمط  ، جْت تاییذ تطخیص

 هستمین از هَرد هطىَن الزم است 

 : سرخه

ّر ضخصی وِ پسضه در هَرد اٍ هطىَن بِ 

 ن زیر است :ئسرخه هی ضَد ٍ دارای عال

 لر بذٍى پَتب ٍ داًِ ّای پَستی هاوَلَپا

 ن ّوراُ یتَجِ بِ عال

 

 :  التَر

سال وِ در اثر اسْال حاد آبىی دچار ون  2ّر فرد باالی 

 آبی ضذیذ ضَد ٍ یا بِ دلیل ابتال بِ بیواری اسْال بویرد .

   تبصرُ : عالٍُ بر تعریف فَق ّر زهاى وِ با طغیاى یا

ّوِ گیری بیواری اسْال آبىی هَاجِ ضَین ًیس 

) صرف ًظر از سي ٍ ضذت .  نبایستی بِ ٍبا هطىَن ضَی

 اسْال (

 

 هَارد فَری عَارض هتعالب ایوي سازی :

 ساعت پس اس اطالع ( 42) گشارش تلفٌی حداکثز 
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