
لقاح ضد عدوى املعدة واألمعاء

التي يسببها الفريوس العجيل )روتا)

يقدم قسم الرعاية الصحية لألطفال يف مقاطعة يافلبورغ

مقاطعة يافلبورغ لقاحاً مجانياً ضد عدوى الفريوس العجيل

)روتا). ويُعطى اللقاح لألطفال حديثي الوالدة اعتباراً

من سن 6 أسابيع. ويحمي هذا اللقاح من اإلسهال

واإلقياءات التي يسببها الفريوس العجيل)روتا)

ما هو الفريوس العجيل )روتا(؟
إن الفريوس العجيل )روتا) هو فريوس شائع ومنترش يف كافة

أنحاء العامل، وهو يصيب القناة املعوية املعدية بعدوى.

األطفال الصغار قد ميرضون مرضاً شديداً
ً إن عدوى الفريوس العجيل )روتا) هو السبب األكرث شيوعا

لعدوى املعدة واألمعاء لدى األطفال الصغار. وهذا

الفريوس ُمعدي جداً. ويُصاب أغلب األطفال بها يف سّن

ُمبّكرة، ويُصاب كل األطفال تقريباً بعدوى الفريوس العجيل

)روتا) قبل سّن الخامسة.

بعد 1 – 3 أيام من العدوى، تبدأ اإلقياءات وارتفاع درجة

الحرارة واإلسهاالت املائية املتكررة عىل نحو مفاجئ. وعادًة

ما ميرض الطفل ملدة -5 8 أيام، وأحياناً ملدة أطول. وبعض

األطفال ميرضون مرضاً شديداً مع إقياءات وإسهاالت حادة

ميكن أن تسبب الجفاف لدى الطفل مع نقص يف األمالح

وتشنجات والتهاب السحايا. وعندما تكون عدى الفريوس

العجيل )روتا) شديدة فإنها تتطلب الرعاية يف املستشفى.

،وميكن أن يُصاب اإلنسان بالعدوى وميرض بها عدة مرات

ولكن أشّدها هي املرة األوىل. وتكون عدوى الفريوس العجيل

)روتا) أكرث شيوعاً يف شهري فرباير/شباط ومارس/آذار.

ما مدى خطورة عدوى الفريوس العجيل (روتا)؟
إن العدوى ُمجِهدة لألطفال املصابني وعائالتهم، ولكن

.معظم األطفال يشفون منها بدون رعاية يف املستشفى

واألطفال دون سن العامني يواجهون احتامالً أكرب يف اإلصابة

بعدوى شديدة مصحوبة مبضاعفات. أما اإلصابات

املستدامة فهي نادرة. ومن غري الشائع عىل اإلطالق أن

يتسبب املرض بحاالت وفاة يف السويد.

Rotarix/لقاح روتا ريكس

يسمى اللقاح الذي يتم تقدميه يف مقاطعة يافلبورغ

)روتا ريكس/ ®Rotarix) .وهو يحتوي عىل فريوسات ضعيفة

.تُسبب للطفل عدوى خفيفة ال تاُلحظ يف أغلب األحيان.

ويبني جسم الطفل مناعته الدفاعية وتحميه من اإلسهال

واإلقياءات التي تسببها فريوسات الفريوس العجيل )روتا)

ألكرث شيوعاً.

 يوفر لقاح روتا ريكس /®Rotarix حامية جيدة من عدوى

الفريوس العجيل )روتا). وهو يحمي باألخص من العدوى التي

تسبب الرعاية يف املستشفى. وتستمر حامية اللقاح ملدة

سنتني عىل األقل. واألطفال الرُّّضع هم الذين يحتاجون إىل

الحامية عىل نحو خاص.

 بدأ استعامل روتا ريكسوتم توزيع /®Rotarix يف أوروبا عام 2006 ،

 وتم توزيع أكرث من 310 مليون جرعة. عدد متزايد من

البلدان يف العامل بدأت بإدخال لقاح فريوس الروتا يف برامج

التحصني الوطنية. يف آذار/مارس 2015 ، أدخلت 77 بلداً

تطعيم فريوس الروتا يف برنامجها الوطني للتطعيم. مبا يف

ذلك أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية ودول يف أمريكا

الجنوبية وأفريقيا والدول التسع التالية يف أوروبا. بلجيكا

والنمسا ولوكسمبورغ وفنلندا وإستونيا وأملانيا وبريطانيا

والرنويج والتفيا.
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كيف ومتى يُعطى اللقاح؟
يتكّون اللقاح من محلول يوجد يف حقنة جرعات. ويُعطى يف

الفم عىل دفعتني اعتباًرا من سّن 6 أسابيع. ويحتوي اللقاح

عىل الّسكروز )سكر القصب) وهو حلو املذاق. وميكن

إعطاؤه بغض النظر عاّم يكون الطفل قد تناول من طعام.

ويف حال بصق الطفل أو تقيّأ معظم جرعة اللقاح، يُعطى

جرعة جديدة مبارشة. ينبغي إعطاء الجرعة األوىل عندما

يكون عمر الطفل بني 6 و 8 أسابيع، ولكن ليس قبل أن يبلغ

عمره ستة أشهر، واألفضل قبل أن يكمل 12 أسبوعاً. ولكن

قبل أن يتجاوز عمره 16 أسبوعاً.

تُعطى الجرعة الثانية بعد الجرعة األوىل وقبل أن يبلغ عمر

الطفل 16 أسبوعاً. ولكن قبل أن يتجاوز عمره 24 أسبوعاً؛

إذ ال يُعطى اللقاح بعد سن 24 أسبوعاً. أما األطفال

املولودون قبل األوان، ولكن بعد انقضاء أسبوع الحمل

 ، فيمكن إعطاؤهم اللقاح كام هو مذكور أعاله. وميكن 

إعطاء اللقاح يف نفس الوقت الذي تُعطى فيه اللقاحات

األخرى املتضمنة يف الربنامج الوطني للقاحات األطفال.

األعراض الجانبية
هناك عرض جانبي يصيب طفالً واحداً أو أقل من بني

طفل وهو اإلسهال الخفيف واإلقياءات وارتفاع درجة 

الحرارة. وهناك عرض جانبي أقل شيوعاً، وهو آالم يف املعدة

وغازات وطفح جلدي. وأحد األعراض الجانبية النادرة جداً

هو االنغامد املعوي؛ حيث ينضغط الجزء األخري من املعي

الدقيق يف املعي الغليظ ويتسبب بتوقّف يف األمعاء. وعالمة

اإلصابة باالنغامد املعوي هو الرصاخ الشديد بفاصل زمني

أطول يف البداية، ومن ثم يتناقص أكرث فأكرث. وقد يشعر

الطفل بالغثيان ويتقيأ. وال يخرج أي براز، وإمنا دم ومخاط

أحياناً. ويصاب الطفل باإلعياء ويكون شاحباً ومرَهقاً ويبدو

غائباً عن الوعي. وإذا حدث ذلك فيجب طلب الرعاية

الفورية لدى عيادة الطوارئ. وعادًة ما يتم حّل مشكلة

التوقف عن طريق نوع خاص من الحقن الرشجية التي

تُعطى يف املستشفى.
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قبل اللقاح
تحّديث مع الكادر يف قسم الرعاية الصحية لألطفال إذا كان

الطفل:

لديه تحسس أو حساسية مفرطة من أي يشء

قد واجه مشاكل بعد أخذه جرعة سابقة من روتا

Rotarix© /ريكس

مريضاً ولديه ارتفاع يف درجة الحرارة

يتناول عقاقري أو تناولها مؤخرًا، مبا يف ذلك األدوية التي ال

تحتاج إىل وصفة طبية

قد أخذ لقاحاً آخر مؤخرًا

أجرى عملية جراحية أو يخضع الستقصاء وجود إصابة

يف القناة املعوية املعدية

لديه مرض يقلل من مقاومة العدوى

لديه تواصل وثيق مع فرد من األرسة لديه ضعف يف جهاز

املناعة مثالً، أي شخص لديه مرض أو يتناول أدوية

تسبب ضعفاً يف جهاز املناعة.

بعد اللقاح
اتصيل باملمرضة يف قسم الرعاية الصحية لألطفال إذا

الحظت شيئاً غري عادي عىل طفلك خالل الفرتة الالحقة

للقاح. كام ميكنك أيضاً أن تتصل بالرقم 1177 للحصول

عىل اإلرشاد الصحي.

•  
•  

•  
•  

•  

•  
•  

•  

 تجدين أيضاً يف الدليل الصحي1177

اإلسهال عند الطفل
اعتالل يف املعدة عند األطفال الصغار – ما الذي

يستطيع املرء عمله بنفسه؟
برنامج اللقاحات لألطفال

الربنامج األسا ي للرعاية الصحية لألطفال، قسم

الرعاية الصحية لألطفال يف مقاطعة يافلبورغ

يندرج النص أيضاً يف موضوع الطفل والوالدين/

Tema Barn och föräldrar

•  
•  

•  
•  


