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 جهت واکسیناسیون و پیچ کاری در برابر بیماری واگیر دار اسهال در نوزادان و اطفال )اسهال ویروسی(

 

نوزادان و اطفال می باشد. تکلیف معده و روده( در  اسهال ویروسی در سراسر جهان شایع بوده و دلیل بیشتر بیماری های اسهال )

ویروس ها در روده کوچک فرد بیمار گسترش یافته و در مقادیر زیاد با مدفوع خارج می شوند. اسهال ویروسی شدیدا واگیردار 

مواد حتی مقدار کمی از  می باشد. آن ها بیشتر ذریعه تماس با فرد بیمار و در موارد کم ذریعه آب و مواد غذایی انتقال پیدا می کنند.

 آلوده می تواند سبب ایجاد بیماری شود.

 

از آنجا که ویروس ها در محیط بسیار پایدار هستند، به سختی می توان ذریعه تدابیر صحی از ابتال به اسهال ویروسی در اطفال 

 است. جلوگیری کرد. بنابراین خطر ابتال به اسهال ویروسی شدید در سنین کم خیلی زیاد است و معموال تکرار شونده

 

 20بیشتر از همه اطفال دچار بیماری شده و عالئم شدید از خود نشان می دهند. عالئم اصلی بیماری شامل اسهال آبکی )معموال تا 

روز باقی می مانند. از دست دادن آب بدن  6تا  2بار در روز(، استفراغ، تب و دل درد می باشد. عالئم بیماری معموال بین 

(Dehydratationبه د ) لیل اسهال شدید می تواند در بیماران با سن کم خطر مرگ داشته باشد و باید معموال در شفاخانه تحت

درمان قرار بگیرند. مواردی که باعث مرگ و میر شود در جرمنی خیلی کم است، ولی در کل اتحادیه اروپا هر روز در تقریبا یک 

 طفل جان خود را در اثر اسهال ویروسی از دست می دهد.

 

 واکسن

واکسن اسهال ویروسی دارای ویروس زنده و ضعیف شده می باشد. دو نوع واکسن مختلف وجود دارد که هر دو ان ها اثرات قوی 

بار )به معلومات تولید کننده واکسن توجه  3تا  2بر ضد اسهال ویروسی دارند. واکسیناسیون و. پیچ کاری با توجه به نوع واکسن 

هفته ذریعه دهان )قطره دهانی( به کودک داده می شود. برای آگاهی از شروع و مدت  4ربار حداقل کنید( در فاصله زمانی ه

 واکسیناسیون با داکتر خود مشوره کنید. تجدید واکسیناسیون بعد از ثابت کردن ایمن سازی توصیه نمی شود.

 

 چی کسی و در چی زمانی باید واکسن دریافت کند؟

( پیچ کاری واکسن ضد اسهال ویروسی را در تمام نوزادان در STIKOئول واکسیناسیون )، کمیسیون مس 2013از جنوری 

هفتگی نوزاد توصیه می شود، و پیچ کاری باید تا حد ممکن نزدیک  6جرمنی توصیه می کند. قطره واکسن ضد اسهال ویروسی از 

هفتگی )بر حسب  32تا  24که سلسله واکسن از سن توصیه شدید می شود  هفتگی نوزاد انجام شود. 12به این زمان و حداکثر تا 

 نوع واکسن( ختم شود.

 

ییچ کاری واکسن به طور هم زمان با دیگر واکسن ها که معموال در این سن تجویز می شوند مانند واکسن دیفتری، سیاه سرفه، 

واکسن(. همچنین پیچ کاری هم زمان واکسن پیچ کاری 6 یا 5و هموفیلیس آنفلوآنزا توصیه می شود ) Bکزاز، فلج اطفال، هپاتیت 

 به همراه واکسن پنوموکوک که معموال در این سنین نوزاد توصیه می شود، امکان پذیر است.

 

 چه کسی باید واکسن دریافت کند؟

ه با نقص در اشخاصی که دارای بیماری های شدید به همراه تب هستند و زیر درمان می باشند نباید واکسن بزنند. همچنین اطفالی ک

سیستم ایمنی به دنیا می آیند و یا به صورت اکتسابی دارای این نقص می باشند و زیر دوا و درمان هستند نباید واکسن را دریافت 

کنند. نوزادانی که دچار بندش روده هستند و اطفالی که با نقص در سیستم گوارش به دنیا امده اند نباید واکسن را دریافت کنند. در 

 انی که دچار اسهال و /یا استفراغ هستند، پیچ کاری واکسن باید به تعویق بیافتد.نوزاد

 

 بعد از پیچ کاری واکسن

شخصی که واکسن زده است نیازمند مراقبت خاص نمی باشد. پیچ کاری واکسن می تواند به صورت مستقل از تغذیه، نوشیدن، یا 

 تغذیه با شیر مادر انجام شود.

واکسن می تواند به اشخاصی که در تماس هستند و به خوبی محافظت نشده اند انتقال پیدا کنند. اشخص سالم  ویروس های موجود در

که در تماس هستند معموال دچار بیماری نمی شوند، بااین وجود باید افرادی که داری نقص در سیستم دفاعی بدن هستند )به عنوان 

درمان نقص سیستم ایمنی( از تماس با نوزادی که تازه واکسن دریافت کرده است به بیماران دچار غده سرطانی، بیماران زیر  مثال:

 روز جلوگیری کنند. 14مدت 

اشخاصی که از نوزادی که واکسن زده است مراقبت می کنند باید زمان تعویض پمپر تدابیر صحی را رعایت کنند. واکسن کودک 

 حامله زندگی می کند.بدون خطر می باشد، حتی وقتی که طفل در نزدیک شخص 
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 واکنش های عمومی و محلی بعد از واکسن

درصد از افراد  10بعد از دریافت واکسن، معموال بدن بیمار با مواد موجود در واکسن در حالت واکنش قرار دارد )در بیش از 

ه و روده بوجود می آید. عالئم واکسینه شده( عوارضی ماند تب، اسهال، استفراغ، از دست دادن اشتها و سایر ناراحتی های معد

درصد( بوجود می آیند، التهاب گوش میانی در موارد کمی  10تا  1 و 1تا  0.1بیماری حاد در مجاری تنفسی در موارد کمی )

بوجود می آید. عصبانیت از عوارض معمول است، و مواردی مانند جیغ زدن، اختالل خواب، مانده گی و خواب الودگی نیز 

 ی دهند. در بعضی از موارد پس از پیچ کاری واکسن اسهال ویروسی حساسیت پوستی ایجاد می شود.معموال رخ م

معموال این تغییرات دارای ماهیت موقتی هستند و به یک باره بوجود می آیند و به طور عاجل نیز برطرف می شوند. آن ها بعد از 

عوارض شدید کمتر راپور شده اند، در مطالعات  کاری بوجود می آیند.واکسن معموال کمتر از اولین پیچ  2پیچ کاری تقویت کننده 

انجام گرفته، عالئم شرح داده شده در گروپ هدف که مورد واکسیناسیون قرار گرفته بودند و گروپ کنترول از میان اطفالی که 

 واکسن را دریافت نکرده بودند عالئم یکسان بوده است.

 

 اکسن وجود دارد؟آیا امکان بروز مشکالت بعد از و

عوارض ناشی از واکسن می توانند از واکنش نرمال به آن شروع شده و به عوارض جدی که صحت فرد واکسینه شده را تحت 

روز،  31تاثیر قرار می دهند ختم شوند. خطر بوجود آمدن بندش روده که میزان ابتال به آن بسیار کم می باشد، در فاصله زمانی 

محتمل می  2بعد از دوز . از واکسن اسهال ویروسی و در موارد استثنا 1روز پس از واکسیناسیون با دوز  7ولی معموال در طول 

باشد. عالئمی که نشان دهنده بندش روده هستند شامل دل درد شدید، استفراغ مداوم، خون ریزی دستگاه گوارش، شکم حماس کرده 

هر یک از عالئم دیده شود باید با داکتر متخصص در میان گذاشته شود. در  و/یا تب باال می شود. در صورتی که در زمان یاد شده

موارد کم واکنش های حساسیتی به عنوان مثال: در قسمت جلد )کهیر( و یا گرفتگی ماهیچه برونشیال گزارش شده است. در 

می گیرد تا کنون  خصوص دیگر عوارض در خصوص واکسن اسهال ویروسی مدرنی که در حال حاضر مورد استفاده قرار

 راپوری داده نشده است.

 

 در خصوص اطالع از عوارض جانبی با داکتر مسئول واکسیناسیون مشوره کنید

 را در تکمیل معلومات داده شده در این اطالعیه می توانید از داکتر خود جویا شوید.

 

ای کلی و موقتی باشد که در باال شرح داده شده در صورتی که بعد از پیچ کاری واکسن عالئمی بوجود آید که بیشتر از واکنش ه

 است، جهت مشاوره می توانید از داکتر مسئول واکسن کمک بگیرید.

 

 آدرس داکتر مسئول واکسن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلب صالحیت

سفارش موسسه روبرت کخ انجام شده ( با کمک صمیمانه صلیب سبز جرمنی و به 03/2016ترجمه کاپی اصلی اطالعیه )تاریخ: 

مرجع اصلی متن جرمنی است، در صورت بروز خطای احتمالی در ترجمه مسئولیتی پذیرفته نمی شود، و نیز در خصوص   است.

 به روز بودن این اطالعیه با تغییرات انجام گرفته در نسخه اصلی جرمنی مسئولیتی پذیرفته نمی شود.
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 __________________________________________________________________________نام خانوادگی

Name 

 

 واکسن بر ضد اسهال ویروسی

Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 

به ضمیمه کتابچه در خصوص مراحل انجام واکسن بر ضد اسهال ویروسی دریافت می کنید. معلومات مورد ضرورت در 

واکسیناسیون، عوارض بعد از واکسن و نیز خصوص پیشگیری از بیماری ذریعه واکسن، مواد تشکیل دهنده واکسن، پروسه 

 واکنش ها و ناراحتی های احتمالی بوجود آمده بعد از واکسن در این بروشور ذکر شده است.

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. 

 

 قبل از انجام واکسیناسیون معلومات زیر درخواست می شود:

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

 

 زیر درمان(؟. آیا فرد دریافت کننده واکسن دارای نقص در سیستم ایمنی است )اکتسابی، مادرزادی، 1

Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 

  (Nein)خیر   □      (Ja)بله  □

 

 

 ( و یا خون دریافت کرده است ؟Gammaglobulinهفته گذشته آنتی بادی ) 6. آیا فرد دریافت کننده واکسن در 2

Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

 

  (Nein)خیر   □      (Ja)بله  □

 

 

 . آیا فرد دریافت کننده واکسن دچار بندش روده بوده است؟3

Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 

  (Nein)خیر   □      (Ja)بله  □

 

 

 و یا استفراغ است؟. آیا فرد دریافت کننده واکسن دارای اسهال 4

Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 

  (Nein)خیر   □      (Ja)بله  □

 

 

 

 در صورتی که می خواهید معلومات بیشتری در ارتباط واکسن اسهال ویروسی دریافت نمایید، لطفا با داکتر خود مشوره کنید!

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 در زمان واکسیناسیون لطفا دفترچه واکسن را به همراه داشته باشید!

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 توضیح

Einverständniserklärung 

 

 جهت انجام واکسن بر ضد بیماری های اسهال سرایت شونده در نوزادان و اطفال )اسهال ویروسی( 

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 

 

 ____________________________________________ _____نام دریافت کننده واکسن __________________

Name des Impflings 

 

 

 __ _________________________________________________________________________ تاریخ تولد

geb. am 

 

من موارد ذکر شده در این اطالعیه را مطالعه و درک کرده ام و از طرف داکتر خود معلومات مورد ضرورت در خصوص 

 واکسن را دریافت کرده ام. 

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

 سوال دیگری ندارم.□ 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 در پروگرام واکسیناسیون بر ضد اسهال ویروسی اشتراک می کنم.□ 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 

کنم. در مورد با عواقب انجام ندادن واکسیناسیون به من اطالع رسانی شده در پروگرام واکسیناسیون اشتراک نمی □ 

 است.

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 __________________________________________________مالحظات _________________________

Vermerke 
 

 

 ____________________________________________________محل، تاریخ ______________________

Ort, Datum 

 

 

__________________________________  _____________________________________ 

 امضا داکتر     امضا دریافت کننده واکسن. 

 درمان کننده

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

 


