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معلومات مفید در مورد

ویروس روتا

عفونت ویروس روتا یک بیماری شکم خیلی ساری میباشد و ممکن است در
اطفال خوردسال بسیار خطرناک ثابت شود .واکسیناسیون موثرترین شیوه
.محافظت در برابر این عفونت است
عفونت ویروس روتا میتواند استفراغ و اسهال حاد
را که چندین روز طول میکشد ،سبب گردد .اطفال
خوردسال میتوانند مایعات بدن را بمقدار زیاد
از دست دهند و دچار ضایع مایعات شوند و بسا
اوقات نیاز به بستری شدن و مراقبت در شفاخانه
بوجود میاید .این بیماری معموال ً در کودکان کمتر
.از سن دو سال شدیدترین میباشد
بدون واکسین ،تقریبا ً همه اطفال قبل از تکمیل
سن پنج سالگی حد اقل یکبار به عفونت ویروس
.روتا مبتال میشوند

این واکسین به شکل قطره در دهان تطبیق
.میشود و مز ٔه شیرین دارد

این ویروس به آسانی سرایت میکند
ویروس روتا به آسانی سرایت میکند و توسط
دستان ،دهان ،چوشک ها و اسباب بازی پخش
میشود .با شستن دست ها و سایر سطوح میتوانیم
خطر بیمار شدن و انتقال عفونت را کاهش دهیم
.ولی جلوگیری کامل از انتشار مرض ممکن نیست
واکسین محافظت مینماید
واکسین ویروس روتا محافظت موثر در مقابل این
مرض خطرناک را فراهم میسازد .اطفال خوردسال
بسیار حساس و آسیب پذیر در مقابل ضیاع مایعات
میباشند ،فلهذا این محافظت طی اولین دو سال
.کودک بسیار مهم میباشد

واکسین بدین ترتیب تطبیق میگردد
قبل از تطبیق واکسین
نرس مرکز صحی اطفال را از چگونگى وضع
صحی فرزند تان مطلع سازید .اگر سواالتی
را در ذهن داشته باشید آنرا مطرح سازید و
.موضوعات مربوطه را در میان بگذارید
تطبیق واکسین
این واکسین به شکل قطره در دهان تطبیق
میشود و طعم آن شیرین میباشد .اولین دوز
در عمر شش هفتگی کودک و دوز دوم در
عمر سه ماهگی کودک تطبیق میشود .این
واکسین را میتوان همزمان با سایر واکسین
.ها تطبیق کرد
بعد از تطبیق واکسین
بعد از تطبیق واکسین ممکن است کودک
به عالئم خفیفی دچار شود که مانند عالئم
عفونت ویروس روتا به نظر میرسند زیرا
واکسین حاوی ویروس روتا ضعیف شده
میباشد .این واکسین ممکن اسهال ،نفخ و
باد شکم و درد شکم را به همراه داشته باشد
ولی این عالئم بعد از گذشت یک دو روز از
.بین میروند
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نکات ذیل را بعد از تطبیق واکسین مد نظر داشته
باشید
این واکسین میتواند مانند همه ادویه منجر به
عوارض جانبی گردد .بخش عمده کودکان هیچ
عالئمی نشان نمیدهند ولی یکتعداد از کودکان
.دچار اسهال و ممکن درد شکم شوند
یکی از عوارض جانبی بسیار نادر درهم روی روده
که آنرا تغلف امعا مینامند ،است .در چنین حالت
کودک میتواند بسیار خسته و بی حال شود ،از
درد شکم رنج ببرد ،چیغ و فریاد بزند و شاید دچار
حالت غیر شعوری به نظر برسد .موجودیت خون
یا مخاط در مواد غایطه امکان پذیر است و کودک
میتواند حالت تهوع داشته و استفراغ کند .کودک
شاید به درد که میرود و میاید ،دچار باشد .اگر
فرزند تان یکی از عالئم فوق را نشان دهد باید
فوراً به خدمات صحی مراجعه کنید تا کودک تحت
.مراقبت و تداوی الزم قرار بگیرد

آیا خواهان معلومات بیشتر هستید؟
از تماس تان با مرکز صحی اطفال همیشه از صمیم
قلب استقبال میشود .معلومات بیشتر را میتوانید
:در وبسایت های ذیل نیز بخوانید
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