الجمهورية اللبنانية – وزارة الصحة العامة – برنامج الترصد الوبائي
استمارة رقم ) )3لتقصي حالة شلل رخو حاد :جمع العينات
Form no. (3) for Acute Flaccid Paralysis : specimen collection
حالة رقم |____|____|____|
 )1إرشادات
لحالة اشلل الرخو الحاد :تجمع عينيتين اثنين :وذلك في غضون  14يوم منذ تاريخ بدء عوارض الشلل الرخو الحاد.
الحالة
وتجمع العينة الثانية بعد مرور  24ساعة على األقل من العينة األولى .توضع كل عينة في عبوة منفردة.
تجمع عينات من المخالطين في حال :
 جمع عينات غير مالئمة لحالة الشلل الرخو الحاد أو في حال كان االشتباه بمرض شلل األطفال شديد.المخالطين
يشمل المخالطين :اإلخوة و لجيران من عمر  10سنوات و ما دون .تجمع عينة واحدة من كل طفل مخالط وتوضع
في عبوة منفردة .يحدد عدد المخالطين على األقل  3أو  5أطفال.
الكمية الكمية المطلوبة على األقل  8 :جرام أي ما يوازي ضفرين من االبهم
العبوات يتم جمع العينة في العبوات التي يتم توفرها من برنامج الترصد الوبائي.
عنوانة يتم عنونة كل عبوة عبر كتابة اسم الطفل وعمره وتاريخ سحب العينة على ورق الصق ،يلصق على العبوة
 توضع كل عبوة في كيس منفصل .وتوضع قطعة من القطن داخل الكيس ،وذلك من اجل امتصاص أي تسرب.يغلق الكيس بإحكام لمنع التسرب.
 توضع كافة العبوات وأكياسها في كيس كبير. -و يحفظ الكيس الكبير في البراد ،حيث تكون درجة الحرارة بين  4و  8دراجات مئوية.

طريقة الحفظ:

تعبأ االستمارة من قبل وزارة الصحة العامة وفريق الترصد الوبائي
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 )3عينات من المخالطين :تجمع في حال عينات غير مالئمة أو في حال شدة االشتباه بشلل األطفال
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