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 للتطعيم ضد مرض اإلسهال املعدي للرضع واألطفال الصغار )فيروسات الروتا(

 

وينتشر فيروس الروتا في جميع أنحاء العالم، وهو السبب األكثر شيوعا لإلسهال )التهاب املعدة واألمعاء( لدى األطفال 

واألطفال الصغار. الفيروسات تتكاثر في األمعاء الدقيقة للمرض ى وتخرج مع البراز بكمية كبيرة. فيروسات  الرضع

 عن طريق الطعام واملاء. عدد قليل 
ً
 عن طريق اإلتصال أو اللمس، ونادرا

ً
الروتا معدية بدرجة كبيرة. فهي تنتقل أساسا

 من مسببات املرض )البكتيريا( تكون كافية للعدوى.

 

ن الفيروسات مستقرة جدا في البئةة، فنن التدابير الحيية ملنع عدوى فيروس الروتا لطأطفال الصغار تكاد تكون أل 

صاب نسبة عالية من األطفال في السنوات األولى من العمر بفيروس اإلسهال )روتا( الشديد، 
ُ
من املستحيل. وبهذا ت

.
ً
 وتكرارا

ً
 ما تتكرر اإلصابة مرارا

ً
 وغالبا

 

 . األعراض الرئئسية هي اإلسهال املائي )في كثير من قد تكو 
ً
 لدى األطفال الصغار جدا

ً
ن األعراض اليادة خصوصا

 ما يرافقها ألم في البطن. عادة تستمر األعراض ملدة  20األحيان تصل إلى 
ً
 2مرة في اليوم(، والتقيؤ، واليمى، وغالبا

 يهدد اليياة لدى املرض ى أيام. فقدان املاء الداخل )الجفاف( بسبب اإلس 6إلى 
ً
 جدا

ً
هال الياد يمكن يكون خطيرا

، ولكن 
ً
 في املستشفى. حاالت املرض املؤدية إلى املوت في هذا البلد هي حاالت نادرة جدا

ً
الصغار، ويجب معالجته غالبا

 يموت في االتحاد األوروبي كل يوم طفل واحد بسبب إلتهاب املعدة واألمعاء من فيروس روتا.

 

 لتطعيممادة ا

لقاحات فيروس روتا تحتوي على فيروسات حية تم إضعافها. هناك لقاحات مختلفة تم التأكد من فعاليتها العالية 

مرات في فم الطفل لتطعيمه )عن  3أو  2ضد عدوى فيروس روتا. التطعيم يتم إعطاؤه إعتمادا على مادة اللقاح إما 

بين كل منها )الرجاء مراعاة تفاصيل وبيانات الشركة املصنعة  أسابيع على األقل 4طريق الفم( على فترات بينية 

للقاح(. سيعلمك طبئبك عن بداية ومدة التطعيم والوقاية. ال ُينحح بنعطاء جرعات مكررة بعد اإلنتهاء من التطعيم 

 االبتدائي.

 

 من يجب تطعيمه ومتى؟

د فيروس روتا لجميع األطفال الُرَضع في ( بالتطعيم ضSTIKOتوص ي اللجنة الدائمة للتطعيم ) 2013منذ يوليو 

أسابيع من العمر ويجب أن تبدأ في  6أملانيا. يوص ى بنعطاء اللقاح ضد فيروس روتا عن طريق الفم إبتداًءا من سن 

 من العمر. من املستحسن إكمال سلسلة التطعيم كاملة في سن من  12أقرب وقت ممكن في موعد أقصاه 
ً
أسبوعا

 على مادة اللقاح(. أسبوع من 32حتى  24
ً
 العمر )إعتمادا

 

يمكن في وقت واحد إعطاء التطعيم املتعدد ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز وشلل األطفال وإلتهاب الكبد )ب( 

وإلتهاب السيايا )لقاحات خماسية أو سداسية(. يمكن في نفس الوقت إعطاء التطعيم املوص ى به لطأطفال الرضع 

 ضد املكورات الرئوية . من خالل التطعيم
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 من الذي ال ينبغى تطعيمه؟

أي شخص يعاني من مرض حاد يتطلب العالج مع حمى ال ينبغي تطعيمه. كما أن األطفال الذين يعانون من مرض 

 بسبب الدواء الذي يتناولونه. األطفال الرضع الذين لديهم 
ً
لِقي أو املكتسب( ال يتم تطعيمهم غالبا

َ
نقص املناعة )الخ

لِقية في الجهاز الهضمي ال ينبغي تطعيمهم. الرضع الذين 
َ
إنسداد في األمعاء، واألطفال الذين يعانون من تشوهات خ

 يعانون من اإلسهال أو التقيؤ يجب أن يتم تأجيل التطعيم لديهم.

 

 التصرف بعد التطعيم

لنظر عن مستوى التغذية من الشخص الذي تم تطعيمه ال يحتاج إلى رعاية خاصة. التطعيم يمكن إجراؤه بغض ا

 املواد الغذائية واملشروبات واليليب.

يمكن أن تنتقل فيروسات اللقاح في حاالت فردية إلى أشخاص آخرين عن طريق اإلتصال إذا غابت وسائل اليماية. 

ناعي األشخاص األصياء ال تصيبهم العدى في الغالب، ومع ذلك، يجب على الناس الذين لديهم ضعف في الجهاز امل

)على سبيل املثال مرض ى السرطان أو املرض ى الذين يتلقون العالج لجهاز املناعة( تجنب اإلتصال مع الرضع الذين 

 األولى. 14حصلوا على تطعيم جديد في األيام الـ 

 اإلنتباه إلى العناية بالنظافة الشخصية أثنا
ً
ء على األشخاص الذين يتعاملون مع الرضع الذين تم تطعيمهم مؤخرا

 التحفيظ والتعامل مع اليفاظات. تطعيم الطفل الصغير ال يشكل خطورة على من حوله حتى على املرأة اليامل.

 

 ردات فعل عامة في الجسم بعد التطعيم

بعد التطعيم يحدث كنتيجة طبيعة لردة فعل الجسم في كثير من األحيان لياالت اليمى، واإلسهال، والقيء وفقدان 

في املةة من املرض ى(. تحدث أعراض مرضية حادة في  10عوية األخرى )لدى نسبة تصل إلى أكثر من الشهية واآلالم امل

في املائة( أو إلتهاب األذن الوسطى في حاالت فردية. من  10إلى  1أو  1إلى  0,1جهاز التنفس في بعض األحيان )بنسبة 

 حصول التهيج والبكاء في بعض األحيان، واألرق، والت
ً
عب والنعاس. يحدث أحيانا طفح جلدي بعد الشائع جدا

 التطعيم بلقاح فيروس روتا عن طريق الفم. 

عادة ما تكون هذه الردات من الفعل عابرة وتختفي بسرعة وال تتكرر مرة أخرى. وال تحدث بعد الجرعة الثانية من 

 ما يتم تسجيل 
ً
حاالت شديدة، لكن في الدراسات التطعيم بتكرار مثل حدوثها بعد الجرعة األولى من التطعيم. نادرا

 لدى األطفال الذين تم تطعيمهم واألطفال في مجموعة 
ً
كانت األعراض التي تم شرحها متشابهة في الغالب تقريبا

 الفحص الذين لم يتلقوا اللقاح.

 

 هل يمكن أن تحدث مضاعفات للتطعيم؟

ردات فعل الجسم على لقاح التطعيم، والتي مضاعفات التطعيم نادرة جدا، من التي تكون خارج نطاق العادي من 

 على صية الشخص الذي يتم تطعيمه. قد يكون هناك زيادة طفيفة في خطر حدوث إنسداد معوي في فترة 
ً
تؤثر سلبا

 وعلى األغلب في غضون األيام الـ  31
ً
  7يوما

ً
األولى من الجرعة األولى بمطعوم فيروس روتا، وفي حاالت إستثنائية أيضا

 من اإلعتبار. األعراض التي تشير إلى وجود إنسداد األمعاء قد تحدث بعد الج
ً
رعة الثانية، فال يمكن إستبعادها كليا

 في البطن، وتؤدي إلى القيء املستمر، أو براز دموي، إو إنتفاخ في املعدة أو إرتفاع في درجة اليرارة. مثل 
ً
 شديدا

ً
أملا

. من النادر تسجيل حدوث ردات هذه األعراض إذا كان خالل الفترة املذكورة، 
ً
فالرجاء إبالغ الطبئب أو الطبئبة فورا

فعل مثل فرط اليساسية على الجلد )ما ُيعَرف بخاليا النحل( أو التشنج في عضالت القصبات. لم يتم تسجيل 

 حاالت مضاعافات أخرى بعد التطعيم بلقاحات فيروس روتا اليديثة واملرخصة حتى اآلن.
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 اثار الجابيية املحتملة الااتجة عن التطعيماملشورة بشأن اآل

 لك في لقاء معه.
ً
 باإلضافة إلى هذه النشرة، يقدم الطبئب شرحا

 

في حالة حدوث أعراض بعد التطعيم تزيد عن ردود الفعل العامة العابرة والسريعة املذكورة أعاله، يرجى حينةٍذ 

 بطبئب التطعيم لليصول على املشورة.
ُ
 اإلتصال أيضا

 

 طيع الوصول إلى طبئب التطعيم على النحو التالي:تست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم املسؤولية

( بعد اليصول على اإلذن من جمعية الصليب األخضر 03/2016ترجمة الورقة األصلية لورقة التوضيح )تحديث: 

الفيصل هو النص األملاني، وال يمكن افتراض أي األملانية )شاكرين لها( بالنيابة عن معهد روبرت كوخ. املرجع 

مسؤولية عن أي أخطاء في الترجمة، وال عن مواضيع تتعلق بحداثة املعلومات في حالة كان هناك فرق زمني بين 

 الترجمة اليالية وبين مراجعات الحقة في النص األصلي األملاني.
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 ____________________________________________________________________________________________اإلسم
Name 

 

 تطعيم الوقاية ضد مرض فيروس روتا
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 

تجدون منشور مرفق عن تنفيذ التلقيح الوقائي ضد أمراض فيروس روتا. وهذا يحتوي على املعلومات األساسية 

حول الوقاية من األمراض املحتملة عن طريق التطعيم ضد املرض، وعن اللقاح ومادة التطعيم وعن ردات فعل 

 سم ومضاعفات التطعيم املحتملة.الج
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 

nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 املعلومات التالية:
ً
 قبل الشروع في التلقيح سُيطلب أيضا

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 

 . هل لدى الشخص املراد تطعيمه مرض ضعف املناعة )مكتسب، خلقي، أو بسبب دواء(؟1
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

   (Nein)ال  □     (Ja)نعم  □

 

املناعية )الجاما جلوبيولين( أو املاضية مادة الجلوبين  6. هل تلقى الشخص املراد تطعيمه في األشهر الـ 2

 حصل عليها من خالل نقل الدم باليقن؟
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 

   (Nein)ال  □     (Ja)نعم  □

 

 . هل حدث لدى الشخص املراد تطعيمه في املاض ي إنسداد في األمعاء؟3
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

   (Nein)ال  □     (Ja)نعم  □

 

 . هل يعاني الشخص املراد تطعيمه اآلن من إسهال أو يتقيأ؟4
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

   (Nein)ال  □     (Ja)نعم  □

 

 

 تعرف املزيد عن التطعيم ضد أمراض فيروس روتا، إستفسر لدى طبئب التطعيم!إذا كنت تريد أن 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 يرجى إحضار دفتر التطعيم معك عندما تأتي ملوعد التطعيم!
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!  
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 إقرار موافقة
Einverständniserklärung 

 

 إلجراء التطعيم ضد مرض اإلسهال املعدي للرضع واألطفال الصغار )فيروسات الروتا(
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 

 

 ___________________________________________________________________ إسم الشخص املراد تطعيمه
Name des Impflings 

 

 __________________________________________________________________________________ مولود بتاريخ
geb. am 

 

 لقد تم إعالمي بمحتويات النشرة، وقد قام طبيبي بالشرح لي في لقاء مفصل عن التطعيم.
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 .األسةلة من مزيد لدى لئس  □
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 .روتا فيروس أمراض ضد به املوص ى التطعيم إجراء على وافقم أنا  □
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 

 .للتطعيم رفض ي وأضرار بمساوئ  إعالمي تم لقد. التطعيم إجراء أرفض أنا  □
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 _______________________________________________مالحظات___________________________________________
Vermerke 

 

 

 _____________________________________________________________________________________املكان، التاريخ 
Ort, Datum 

 

 

___________________________________________  ____________________________________________ 

 توقيع الطبئب أو الطبئبة    توقيع الشخص املراد تطعيمه أو 

 ولي األمر
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


