
واکسی ن  ضد عفونت شکم و روده به سبب

(Rotavirus©)روتا ویروس

مرکز صحت عامه و خدمات صحت اطفال

(barnhälsovården) در منطقه گولربیگ واکسین

کردن ضد عفونت موجب شده از روتاویروس

(®Rotavirus) را بطور رایگان برای کودکان و 

نوازادهایی که 6 هفته استند، ارائه میکند. این واکسین

کودک را در مقابل اسهال و استفراغ حفاظت مینامید.

روتاویروس (®Rotavirus) چه نوع ویروسی است؟  

روتاویروس (Rotavirus) یک ویروس معمولیست که در همه دنیا  

پخش است و باعث عفونت شکم و روده میشود.

اطفال کوچک بسیار سخت مریض می شوند
عفونت روتاویروس (®Rotavirus) معمولرتین دلیل عفونت های  

بسیار سخت نزد اطفال کوچک و نوزاد است. این ویروس بسیار

ساری است و معموالً همه تا پیش از رسیدن به سن پنج سال دچار

این ویروس میشوند.

منود این ویروس چنین است که بطور ناگهانی بین بک تا سه روز

پس از رسایت معموالً با استفراغ، تب و اسهال بسیار رقیق و مداوم

رشوع میشود. معموالً فقط بین -5 8 روزفرد مریض است. بعضی از

اطفال ممکن است که بسیار سخت بیامر شوند و به سبب استفراغ

و اسهال بسیار آب بدن آنها کم شده و موجب اختالل در مقدار

منک بدن کودک شده که نتیجۀ آن التهاب پردۀ دماغ است. مداوای

عفونت بسیار سخت روتاویروس (®Rotavirus) احتیاج به مراجعه

وشفاخانه دارد (barnhälsovården) به خدمات صحت اطفال.

این ویروس ممکن است که چندین بار رسایت کند، ولی همیشه دفعۀ

 (Rotavirus®) اول رسایت آن بسیار سخت است. عفونت روتاویروس 

معموالً درماه های فربوری تا مارچ ساری است.

عفونت روتاویروس (®Rotavirus) تا چه اندازه خطرناک است؟
این عفونت برای کسانی که به آن مبتال میشوند مانند کودکان و

خانواده آنها بسیار مشکل و سخت است. ولی معوالً حال بسیاری

از اطفال بدون مراجعه به شفاخانه و خدمات صحت اطفال

(barnhälsovården) خوب میشود. خطر وریسک بیامر شدن بسیار

سخت و مشکل، بیشرت متوجه کودکانیست که سن شان زیر دو سال

میباشد. آسیب و صدمه شخصی باقی ماندنی این ویروس بسیار کم

است و مردن به سبب این ویروس در سویدن اتفاق نیفتاده و غیر

معمول میباشد.

 (Rotarix®) واکسی ن روتاریکس 

(Rotarix®) واکسینی که در منطقه گولربیگ ارائه میشود روتاریکس 

نام دارد. این واکسین محتوای ویروس ضعیف شده است که به سبب

آن کودک بطور خفیف دچار عفونت شده و در بیشرت اوقات قابل

تشخیص منیباشد. از این طریق با به روز کردن سیستم دفاعی بدن،

کودک در مقابل انواع معمولی روتاویروس (Rotavirus) که موجب

استفراغ و اسهال است، مصون میشود.

 (Rotarix®) حفاظ خوبی در مقابل روتاویروس (Rotarix®) روتاریکس

است و فرد را از غفونتی که موجب مراجعه به شفاخانه و یا خدمات

صحت اطفال (barnhälsovården) میشود، حفظ میکند. این

واکسین به مدت دوسال فرد از ابتال به ویروس و بیامری حفاظت می

کند روتاریکس (®Rotarix) از سال 2006 وارد اروپا شد و تا اکنون

.بیشرتاز 310 میلیون دوزاز این واکسین در اروپا پخش شده است

تعداد کشورهایی که این دارو را در فهرست واکسیناسیون ملی خود

قرار می دهند رو به افزایش است. در ماه مارچ سال 2015 تعداد

 کشور جهان از این واکسین استفاده می کردند. از جمله این 

کشورها می توان از اسرتالیا، امریکا و تعدادی از کشورهای دیگر در

آفریقا و امریکای جنوبی نام برد. این نه کشور اروپایی نیز روتاریکس

(®Rotarix) را در برنامه عمومی واکسیناسیون خود قرار داده اند:

بلژیک، اطریش، لوکزامبورگ، فینالند، استونی، آملان، بریتانیا، نروژ

و لتونی.
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چگونه و زمان واکسی ن کردن
محتوای یک دوز حاوی از واکسین، مایع و خوردنی است و این محلول

در دو نوبت از طریق دهان و خوردن به نوزاد از سن 6 هفتهگی داده

میشود. طعم این محلول به سبب داشنت ساکاروز (sackaros) شیرین

است و در هرزمانی می توان آن را به طفل داد. اگر طفل مقدار بیشرت

واکسین را تف و یا استفراغ کند، یک دوز دیگر به او داده می شود.

نخستین دوز را بهرت است که به کودک بین شش و هشت هفتهگی داد.

بهرتین زمان وقتی است که سن کودک بین 6 هفته تا 12 هفته باشد

ولی حداکرث سن کودک نباید از 16 هفته بیشرت باشد.

دومین دوز را یکامه بعداز دوز نخستین و البته پیش از رسیدن نوزاد

به سن 16 هفتهگی داده میشود، ولی مداوا باید حداکرث قبل از 24

هفتهگی متام شود و پس از رسیدن کودک به سن 24 هفتهگی این

واکسین را منی باید به داد. نوزادان زودرس را که بعداز هفتۀ 27

حاملگی متولد شده اند، مانند روند باال واکسین میکنند. این واکسین

همراه واکسین های دیگر جزوه برنامه ملی خدمات واکسین کردن

عامه است.

عوارض جانب
معمولرتین عوارض جانبی که یک یا چند کودک در بین صد نفر ممکن

است به آن دچار شوند، اسهال خفیف، استفراغ و تب است. عوارض

جانبی کم دیگر عبارت استند از دل دردی، بادشکم و بخار. یکی عوارض

جانبی بسیار کم » ترم اینواگناشون »  (terminvagnation) است. این 

بدین است که قسمت انتهایی رودۀ کوچک به فشار وارد و داخل رودۀ

بزرگ شده و باعث انسداد آن میشود. نشان عارضۀ »ترم اینواگناشون

(terminvagnation) اینست که کودک در نوبت های مختلف و فاصله 

های مختلف بسیار زیاد گریه میکند، که درمراحل نخست طوالنی و در

آخر کوتاه استند. اگر کودک ممکن است که دلبدی داشته و استفراغ

کند و گاهی مدفوعش خون و بلغم است. کودک خسته، رنگش پریده

و بیحال است، در چنین صورتی میباید عاجالً و بالفاصله به بخش اکوت

(Akutmottagning) شفاخانه مراجعه کرد. این انسداد را معموالً با 

نوعی تنقیه (lavemang) درشفاخانه التیام میدهند.

قبل از واکسی ن کردن
:با کارکنان خدمات صحۀ اطفال در بارۀ کودکتان گپ بزنید که آیا او

به چیزی الرژی/ حساسیت دارد

اشکال داشته ) ®Rotarix ( آیا در استفاده از دوز قبلی روتاریکس

.است

آیا مریض و تب دارد

آیا جدیداً دوای با نسخه داکرت و یا بدون نسخه مرصف کرده و یا

.میکند

آیا جدیداً واکسین دیگری را واکسین کرده است

 آیا شکم و روده او عمل جراحی شده و یا به سبب مشکل در

ناحیۀ

شکم و روده تحت معاینه است

آیا دچار بیامریست که مصونیت در مقابل عفونت را تقلیل میدهد

آیا با فردی از خانواده و نزدیکانش که به سببی مصونیت اش

درمقابل عفونت کم بوده مثالً فردی که مریض است ویا به جهت

کمبود مصونیت در مقابل عفونت ها دوا مرصف میکند، در متاس

نزدیک است

بعداز واکسی ن کردن
در صورتیکه در نخستین روزهای بعداز واکسین کردن چیزی غیرعادی

نزد کودکتان مشاهده میکنید، بالفاصله با کارکنان خدمات صحت

 اطفال (barnhälsovården) متاس بگیرید. شام میتوانید به مرکز

 مشاورۀ خدمات صحۀ عامه (Sjukvårdsrådgivning) به شامره ی

تیلیفون کنید.

•  
•  

•  
•  

•  

•  
•  

•  

برای اطالعات بیشت به 1177 راهنامی صحت عامه رجوع

 کنید

اسهال کودک

اسهال کودک کوچک – چه میتوان کرد؟

برنامۀ واکسن کردن برای کودکان

برنامۀ پایه ای خدمات صحت اطفال

(Barnhälsovården) والیت یونشوپینگ

 

(Tema Barn och föräldrar) این منت در تم کودک و والدین 

موجود است.

•  
•  
•  
•  
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