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اطالعات برای والدین

واکسیناسیون در برابر عفونت
معدهای و رودهای ایجاد شده
بوسیله ویروس «روتا»

اگر به راهنمائی و مشاوره نیاز داشته باشید با مرکز بهداشت
کودکان  BVCتماس بگیرید.

پیش از آنکه فرزند شما واکسن روتایکس را دریافت نماید،
ت
صور� که هر یک از موارد زیر در مورد او صدق کند،
در
مراتب را به پرستار یا پزشک اطالع دهید:

•
•
•
•
•
•
•

•

هر نوع آلرژی/حساسیت شدید
بروز مشکل پس از دریافت دوز قبلی روتایکس
بیمار بودن و داشتن تب
استفاده و یا شروع به استفاده از یک دارو ،حتی داروهای
بدون نسخه
جدیدا واکسنی دیگر دریافت کرده باشد
بدلیل مشکالت دستگاه گوارش مورد عمل جراحی،
درمان یا معاینه قرار گرفته باشد
مبتال به نوعی بیماری است که مقاومت در برابر عفونت
را کاهش میدهد
ارتباطی نزدیک با یک عضو خانواده دارد که بعنوان
نمونه سیستم ایمنی او تضعیف شده است ،بعنوان مثال
فردی که مبتال به یک بیماری است و یا داروهایی استفاده
میکند که سیستم ایمنی او را تضعیف می کنند.

بعد از واکسیناسیون

اگر در ساعات/روزهای اول پس از واکسیناسیون موردی
غیرمعمولی نزد فرزند خود مشاهده نمودید با پرستار در
درمانگاه کودکان تماس بگیرید.

اطالعات بیشتر و خدمات برای شما و بهداشت و درمان کودک شما در
 1177.seوجود دارد .برای دریافت مشاوره درمانی با شماره تلفن ۱۱۷۷
تماس بگیرید .در موارد اورژانس با شماره تلفن  ۱۱۲تماس بگیرید.

این دارو از راه دهان در دو نوبت
گ
گوناگون و از سن شش هفت� به
کودک داده می شود

ن
کودکا� که در استان استکهلم سکونت دارند امکان
به همه
واکسیناسیون رایگان در برابر عفونت ایجاد شده توسط ویروس
روتا در درمانگاه کودکان BVC ،داده میشود .این واکسن ی ن
ب�
گ
گ
شش هفت� و پنج ماه� به کودک داده میشود .این واکسن
از کودک در برابر عفونتهای معدهای و رودهای که توسط
ویروس روتا ایجاد میشود ،محافظت میکند.

عفونت ویروس روتا چقدر خطرناک است؟

ویروس روتا چیست؟

ن
واکس� در برابر عفونت ویروس روتا وجود دارد؟
چه

ویروس روتا یک ویروس شایع است که در سراسر جهان انتشار
یافته است .این ویروس دستگاه گوارش را آلوده میکند.

عفونت ویروس روتا چگونه خود را نزد کودکان
نشان میدهد؟

عفونت ویروس روتا معمولترین دلیل عفونت معدهای و رودهای
نزد کودکان خردسال میباشد .این عفونت بسیار ُمسری میباشد.
بیشتر افراد در همان اوایل زندگی به آن مبتال میشوند .میتوان
گفت که همه کودکان تا پیش از پنج سالگی یک عفونت ویروس
روتا داشتهاند .یک تا سه شبانهروز پس از آلوده شدن به این
ویروس ،معموال بطور ناگهانی استفراغ ،تب و اسهال بسیار
رقیق و با فواصل کم شروع میشود .استفراغ و/یا اسهال بمدت
 ۵تا  ۸شبانهروز و در بعضی مواقع برای مدتی طوالنیتر
بدرازا میانجامد.
بعضی از کودکان شدیدا ً بیمار میشوند و این امر توام با اسهال و
استفراغ شدید میباشد که در بدترین حالت می تواند به آبزدایی،
اختالالت نمک و امالح بدن ،تشنج و مننژیت منجر شود .یک فرد
میتواند چندین بار به این عفونت آلوده شده و بیمار شود اما اولین
مورد بیماری همیشه سختترین آنها خواهد بود .عفونتهای
ویروس روتا در طول ماههای فوریه و مارس رایجتر است.

این عفونت کودکان مبتال شده به آن و خانوادههای آنها را تحت فشار
زیادی قرار میدهد اما بیشتر بیماران بدون آنکه نیاز به درمان در
بیمارستان داشته باشند ،سالمت خود را باز مییابند .کودکان زیر
دو سال ریسک باالتری برای مبتال شدن به عفونت جدی و عوارض
ناشی از آن دارند .آسیبهای پایدار به ندرت اتفاق میافتند .در سوئد
مرگ و میر ناشی از این امر بسیار نادر است.
نام واکسنی که به کودکان ارائه میشود روتایکس میباشد.
این واکسن شامل ویروس ضعیف شده میباشد .کودک بعد از
واکسیناسیون از طریق سیستم ایمنی بدن خود در برابر عفونتهای
جدی ایجاد شده از سوی روتا ویروس محافظت میشود .واکسن
روتایکس  ®Rotarixدر سال  ۲۰۰۶در اروپا معرفی شد و میلیونها
دوز از آن به افراد داده شده است .تاکنون  ۸۰کشور شروع به ارائه
واکسیناسیون در برابر ویروس روتا نمودهاند از جمله فنالند ،نروژ،
بریتانیا ،ایالت متحده آمریکا ،آرژانتین ،عراق ،اردن ،اتیوپی و
آفریقای جنوبی.

واکسن ویروس روتا چگونه به فرد داده میشود؟

این واکسن از یک مایع تشکیل شده که در یک تیوب با درب
فشاری قرار دارد .این مایع از شش هفتگی کودک بصورت
دهانی در دو نوبت به او داده میشود .این واکسن حاوی ساکاروز
بوده و طعم شیرین دارد .این واکسن بدون توجه به آنچه کودک
خورده باشد ،میتواند به او داده شود .اگر کودک واکسن دریافت
کرده را مستقیما از دهان بیرون ریخته یا آن را استفراغ کند،
مستقیما یک دوز جدید به او داده میشود.

چه ن
زما� روتایکس داده میشود؟

•
•

•

•

دوز  ۱میتواند از شش هفتگی کودک داده شود.
دوز  ۲حداقل یک ماه بعداز دریافت اولین دوز داده میشود.
هر دو دوز بایستی ترجیحا پیش از  ۱۶هفتگی کودک داده
شود ،اما این واکسن میتواند تا  ۲۴هفتگی دریافت گردد.
کودکان نارس (بدنیا آمده پیش از موعد) و کودکان بدنیا آمده
بعداز هفت ه  ۲۷بارداری ،می توانند مطابق آنچه در باال ذکر
شد ،واکسینه شوند .اولین دوز واکسن کودکانی که پیش از هفته
 ۳۲بارداری بدنیا آمدهاند و یا در هنگام تولد زیر  ۱۵۰۰گرم
وزن داشته باشند ،در بخش نئوناتال داده میشود.
این واکسن میتواند همزمان با واکسنهای دیگر در برنامه
واکسیناسون کودک گنجانده شود.

ت
محافظ� به فرد
واکسیناسیون با روتایکس چه نوع
ارائه میدهد؟

این واکسن محافظت خوبی در برابر عفونت جدی ناشی
از ویروس روتا بعمل میآورد.

جان� ممکن کدامند؟
عوارض ب

• عوارض تقریبا رایج برای کودکان اسهال ،درد شکم،
نفخ و جوش پوستی میباشد.
• یک عارضه بسیار نادر درون کشی روده (آخرین بخش
روده باریک به داخل روده بزرگ رفته و انسداد روده
بوجود میآید) میباشد .نشانه معمول این عارضه جیغهای
شدید نوزاد در فواصل معین می باشد که فاصله بین آنها
کوتاهتر و کوتاهتر میشود .کودک ممکن است استفراغ
کند .کودک رنگ پریده و بیرمق بوده و پریشان حواس
بنظر میرسد .در هنگام بروز این نشانهها کودک بایستی
بالدرنگ به اورژانس مراجعه نماید .این انسداد روده
معموال از طریق نوعی تنقیه که در بیمارستان انجام
میگیرد ،برطرف میشود.

