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 واکسیناسیون در برابر اسهال عفونی نوزادان و کودکان کم سن و سال )روتاویروس(

 

ترین علت بیماری های اسهالی )اسهال و استفراغ( در نوزادان و کودکان می رایج است و سراسر جهان شایع روتاویروس در 

باشد. این ویروس ها در رودۀ کوچک بیماران تکثیر می شوند و مقادیر زیادی از آن ها از طریق مدفوع خارج می شوند. 

درت از طریق آب و غذا منتقل می و به نلزج . این ویروس عمدتاً از طریق تماس و آلودگی مواد استروتاویروس شدیداً واگیر 

 مقدار کمی پاتوژن برای بروز بیماری کافیست.. شود

 

از آن جا که این ویروس ها پایداری باالیی در محیط دارند، به ندرت می توان با رعایت بهداشت از ابتالء کودکان به عفونت 

اول زندگی خود به اسهال های عفونی شدید ناشی  روتاویروس جلوگیری کرد. بدین ترتیب درصد بیشتری از افراد در سال های

 از روتاویروس مبتال می شوند.

 

به ویژه ممکن است که کودکان کم سن و سال نشانگان شدیدی را تجربه کنند. نشانگان اصلی عبارتند از: اسهال رقیق )معموالً تا 

. دفع ادامه دارندروز  6تا  2این نشانگان معموالً  مرتبه در روز(، استفراغ و تبی که معموالً به دل درد مربوط می شوند. 20

مکرر آب )کم شدن آب بدن یا دهیدراسیون( ناشی از اسهال شدید می تواند زندگی بیماران کم سن و سال را با خطر مواجه کند و 

اما در کل اتحادیۀ اروپا،  اصوالً باید در درمانگاه مورد درمان قرار گیرد. موارد منجر به فوت در این کشور بسیار نادر هستند،

 تقریباً هر یک روز یک کودک به خاطر اسهال و استفراغ ناشی از روتاویروس جان خود را از دست می دهد.

 

 واکسن

واکسن های روتاویروس حاوی ویروس های زندۀ ضعیف شده هستند. واکسن های گوناگونی برای این ویروس وجود دارند که 

بار )به اطالعات ارائه شده  3یا  2برابر روتاویروس نشان داده اند. واکسن، بسته به نوع خود، باید  همگی اثربخشی باالیی را در

هفته ای به صورت دهانی به کودک داده شوند )تجویز  4حداقل توسط سازندۀ واکسن توجه نمایید( در فاصله های زمانی 

شما اطالع رسانی کند. دادن دوزهای یادآور پس از واکسیناسیون خوراکی(. پزشک شما می تواند در زمینۀ آغاز و دوام ایمنی به 

 اولیۀ کامل، توصیه نمی شود.

 

 چه کسانی و چه زمانی باید واکسینه شوند؟

(، واکسیناسیون در برابر روتاویروس را برای تمام نوزادان در STIKO، کمیتۀ واکسیناسیون دائمی )2013از ماه جوالی سال 

هفتگی به کودک داده شود. وقتی کودک به این سن  6یه می شود که واکسن خوراکی روتاویروس از . توصکردآلمان تجویز 

هفتگی تجاوز کند. توصیۀ اکید این است که  12نباید از سن او در زمان اولین واکسیناسیون رسید، باید قطره به او داده شود و 

 امل شده باشد.ماهگی )بسته به نوع واکسن( ک 32تا  24سری واکسیناسیون تا 

 

گانه( که برای این سن تجویز می شوند  6یا  5این واکسن را می توان همزمان با یکی از واکسن های چندگانه ای )واکسن های 

)دیفتری، سیاه سرفه، تریسموس، فلج اطفال، هپاتیت ب، و هموفیلوس آنفوالنزا( به کودک داد. واکسیناسیون همزمان با واکسن 

 نیز که برای نوزادان تجویز می شود، امکان پذیر است. کونژوگه پنوموکوک

 

 د؟نچه کسی نباید این واکسن را دریافت کن

این واکسن را نباید به کسانی داد که دچار بیماری حادی هستند که با تب همراه است و نیاز به درمان دارد. همچنین کودکانی که 

به صورت اکتسابی و از طریق دارو سیستم ایمنی آن ها ضعیف شده به صورت مادرزادی دچار بیماری نقص ایمنی هستند یا 

است، اصوالً نباید واکسینه شوند. نوزادانی که دچار انسداد روده هستند یا کودکانی که دچار ناهنجاری های مادرزادی دستگاه 

هال و/یا استفراغ است، باید زمان گوارش هستند نیز نباید واکسینه شوند. اگر کودکی در زمان مقرر برای واکسیناسیون دچار اس

 واکسیناسیونش را تغییر داد.

 

 اقدامات پس از واکسیناسیون

فرد واکسینه شده نیاز به مراقبت خاصی ندارد. انجام واکسیناسیون به غذا، نوشیدنی یا شیر مادر که کودک مصرف می کند 

 وابسته نیست و می تواند مستقل از این موارد انجام گیرد.

د اندکی این امکان وجود دارد که ویروس های واکسن به افراد محافظت نشده ای که با کودک تماس دارند منتقل شود. در موار

اصوالً افراد سالمی که با کودک تماس دارند، دچار این بیماری نمی شوند. با این حال، بهتر است که برای احتیاط، افرادی که 

که تومور دارند یا بیمارانی که تحت درمان با داروهای سرکوب کنندۀ سیستم ایمنی سیستم دفاعی ضعیفی دارند )مانند کسانی 

 روز از تماس نزدیک با کودکی که واکسینه شده است اجتناب کنند. 14هستند( تا 
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تی را بهداشتوصیه های افرادی که از کودکانی مراقبت می کنند که به تازگی واکسینه شده اند، باید هنگام تعویض پوشک هایشان 

 رعایت کنند. واکسیناسیون کودک ریسکی را در پی ندارد، حتی زمانی که زن بارداری در نزدیکی کودک است.

 

 واکنش های عمومی احتمالی پس از واکسیناسیون

درصد افراد  10پس از واکسیناسیون، به موجب نزاع طبیعی بدن با واکسن، گاهی اوقات یا حتی بسیاری اوقات )در بیش از 

ینه شده( امکان بروز تب، اسهال، استفراغ، بی اشتهایی و دیگر ناراحتی های معده و روده وجود دارد. نشانگان تنفسی حاد واکس

درصد( رخ می دهند، اما تورم گوش میانی تنها در موارد معدود رخ می دهد.  10تا  1درصد یا  1تا  1/0نیز گهگاه یا معموالً )

حریک پذیری، جیغ گشیدن های گهگاهی، بیخوابی، خستگی و خواب آلودگی. گاهی پس از امکان بروز این موارد باالست: ت

 واکسیناسیون با واکسن خوراکی روتاویروس، پوست جوش می زند.

اصوالً این اتفاقات ذاتاً موقتی هستند و سریع و بدون پیامد برطرف می شوند. رخداد این موارد پس از دومین دوز واکسن به 

ول نیست. به ندرت روند پیشرفت بیماری شدیدی گزارش شده است و در مطالعات انجام شده نیز نشانگانی که گزارش اندازۀ بار ا

 شده اند تقریباً میان کودکان واکسینه شده و کودکان گروه کنترل )کودکانی که واکسینه نشده بودند( به یک اندازه مشاهده شده اند.

 

 وجود دارد؟آیا امکان بروز عوارض واکسیناسیون 

شدت عوارض واکسیناسیون از واکنش های واکسیناسیون عادی فراتر رفته و به طرز قابل توجهی سالمت فرد واکسینه شده را 

روز پس از اولین دوز  7که عموماً ظرف  31تحت تأثیر قرار می دهند. افزایش جزئی ریسک بروز انسداد روده به مدت 

، نباید نادیده گرفته شود. عالئم نشان دهندۀ انسداد روده می توانند ز دومین دوز رخ می دهنداپس  ،واکسیناسیون و در موارد نادر

شامل این موارد باشند: دل دردهای شدید، استفراغ مداوم، مدفوع خونی، نفخ معده و/یا تب شدید. اگر در مدت زمان ذکر شده 

پوستی شدید )کهیر( یا گرفتگی عضالت  واکنش های حساسیت چنین نشانگانی رخ دادند، فوراً مورد را به پزشک گزارش دهید.

برونش به ندرت گزارش شده اند. تا کنون، ناراحتی ها و مشکالت دیگری در پی واکسن های روتاویروس امروزی گزارش نشده 

 اند.

 

 توصیه هایی در صورت بروز عوارض جانبی احتمالی

 اطالع رسانی به شما ترتیب می دهد. افزون بر این جزوه، پزشکتان جلسه ای را نیز برای

 

در صورتی که پس از واکسیناسیون، عالئمی ظهور کنند که فراتر از واکنش های عمومی بودند که در باال مختصراً شرح آن ها 

 رفت، بدون شک، واکسیناتور برای مشاوره در خدمت شما خواهد بود.

 

 برای ارتباط با واکسیناتور:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئولیتسلب 

( با مجوز دوستانۀ انجمن ثبت شدۀ صلیب سبز آلمان، به سفارش 03/2016 :ترجمۀ نسخۀ اصلی جزوۀ اطالع رسانی )مورخ

مؤسسۀ روبرت کخ صورت گرفت. متن آلمانی تعیین کننده است و در صورت خطا در ترجمه، مسئولیتی متوجه ما نخواهد بود. 

 انی که بعد از این زمان رخ می دهند، مسئول به روز بودن ترجمه نخواهیم بود.همچنین، در صورت تجدید نظر در نسخۀ آلم
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 ________________________________________________________________________نام
Name 

 
 واکسیناسیون در برابر بیماری های ناشی از روتاویروس

Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
ویروس پیوست شده است. اطالعات مهمی پیرامون بیماری که از جزوه ای پیرامون انجام واکسیناسیون علیه بیماری های روتا

طریق این واکسن قابل پیشگیری است، اطالعاتی پیرامون خود واکسن، فرآیند واکسیناسیون، اقدامات پس از واکسیناسیون و 

 عوارض احتمالی واکسیناسیون در این جزوه وجود دارد.
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. 

 
 ارائه شوند: پیش از انجام واکسیناسیون، باید اطالعات زیر

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

 
 

آیا فردی که قرار است واکسینه شود دچار بیماری نقص ایمنی است )اکتسابی، مادرزادی یا به موجب مصرف  .1

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

 
   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 
 

هفتۀ گذشته ایمونوگلوبولین )گاما گلوبولین( دریافت کرده است؟ آیا طی  6آیا فردی که قرار است واکسینه شود در . 2

 خونی به او منتقل شده است؟این مدت 
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 

 
   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 
 
 آیا فردی که قرار است واکسینه شود قبالً دچار انسداد روده شده است؟. 3

Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 
   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 
 

 . آیا فردی که قرار است واکسینه شود هم اکنون دچار اسهال و/یا استفراغ است؟4
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 
 
 

بیشتر پیرامون واکسیناسیون در برابر بیماری های ناشی از روتاویروس، از واکسیناتور در صورت تمایل به کسب اطالعات 
 سؤال کنید!

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

 
 لطفاً هنگام حضور برای نوبت واکسیناسیون، گواهی واکسیناسیون خود را نیز به همراه داشته باشید.

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 فرم رضایت
Einverständniserklärung 

 
 و سال )روتاویروس( انجام واکسیناسیون در برابر اسهال عفونی نوزادان و کودکان کم سن

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

 
 

 _____________________________________________________نام فردی که قرار است واکسینه شود
Name des Impflings 

 
 

 ______________________________________________________________ تاریخ تولد
geb. am 

 
 

 برای من شرح داده است.من از محتوای این جزوه آگاه هستم و پزشک من طی جلسه ای جزئیات واکسیناسیون را 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

 من سؤال دیگری ندارم. □
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
 من به انجام واکسیناسیون توصیه شده علیه بیماری های روتاویروس رضایت می دهم. □

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

 
 من از واکسیناسیون امتناع می کنم. عواقب احتمالی امتناع از این واکسیناسیون به بنده اطالع رسانی شده است. □

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

 

 

 
 مالحظات___________________________________________________________________

Vermerke 
 
 

 مکان، تاریخ _________________________________________________________________
Ort, Datum 

 
 

______________________________  _________________________________ 
 امضاء پزشک   که قرار است واکسینه شود یا امضاء فردی

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

 


