
 برنامج الترصد الوبائي –وزارة الصحة العامة  –الجمهورية اللبنانية 
 

 ستين يوم  بعد مرور متابعةتقصي حالة شلل رخو حاد: ل( 5)رقم ستمارة إ
Form no. (5) for Acute Flaccid Paralysis: 60-day follow up 

 حالة رقم |____|____|____|

 (01610920فاكس: 01614194المحافظة أو بيروت )هاتف:  أومج الترصد الوبائي في القضاء بعد تعبئتها لبرنااالستمارة شكرا لتعاونكم. ترسل 

 2007حزيران  21تاريخ  100تعميم وزارة الصحة العامة رقم 

 

 

 برنامج الترصد الوبائي -تعبأ من قبل وزارة الصحة العامة 

 المريض -(1

  اسم المستشفى   اسم وشهرة المريض

  اسم الطبيب المعالج   تاريخ الوالدة

  رقم الهاتف  أنثى  ذكر                   الجنس

  رقم الفاكس    تاريخ بدء الشلل

 التقصي المخبري -(2

  المختبر المرجعي   ينة االولىتاريخ جمع الع

  تاريخ ورود النتيجة   تاريخ جمع العينة الثانية

 للحالة:  نتيجة الزرع  كال  نعم  عينات مالئمة

 للمخالطين:     عينات من المخالطينعدد 

 

 تعبأ من قبل الطبيب المعالج

 الحاديوم على بدء ظهور الشلل الرخو  60( متابعة المريض بعد مرور 3

 ____ / ____ / ______ ، حدد تاريخ المعاينة :نعم  تم معاينة المريض

 اذا كال، لماذا؟
 كال ، حدد السبب 

 

 وفاة 

 تاريخ الوفاة:

 سفر  

 الى : 
 غيره: 

 معطيات المتابعة  -(4

  ال يوجد ضعف متبق  ضعف متبق  نتيجة الفحص

 deep tendon reflexes حالة حدد   ( 5إلى  1)من  حدد القوى العضلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهائيالتشخيص ال -(5

 Mitochondrial diseases (infantile)  Dermatomyositis  Trichinosis  Acute anterior poliomyelitis 

 Corticosteroids    & blocking agents  Acute myopathy in ICU patients  Botulism  Vaccine associated paralytic polio 
 Cord compression:   tumor, 

trauma,  paraspinal absc., haematoma, 

vascular malformation  

thrombosis/bleeding 

 Myasthenia gravis  Arthropod bites  Peripheral neuropathy 

 Periodic paralysis  Tick bite paralysis  Guillain Barre syndrome 

 Systemic disease  Snake bite  Acute axonal neuropathy 

 Ischaemic cord damage: Anterior, 

spinal artery syndrome,  peri-

operative complication 

 Acute porphyries  Post-viral myositis  Acute myelopathy 

 Transverse myelitis  Muscles disorders  Focal mononeuropathy 

 Multiple sclerosis  Polymyositis  Critical illness neuropathty 

 Other: 

 

 

 Other demyelinating diseases: 

acute disseminated 

encephalomyelitis… 

 Acute toxic neuropathies: 

heavy metals, snake toxin 
 Other neurotropic viruses     

enterovisuses, herpesviruses 

 Disorders of neuromuscular 

transmission 
 Insecticide: 

organophosphate poisoning 
 Neuropathies of infectious 

diseases: Diphtheria, Lyme disease 

 طبيب المعالجال -(6

  االمضاء   اسم الطبيب

    التاريخ 
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