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مرضض فيیرووسس االرووتا  ضدّ لقاحح   
مرضض فيیرووسس االرووتا  

بسهھولة کبيیرةة. فيیرووسس االرووتا نتقل يیع. عند ااألططفالل االصغارر وواالرضَّ وواالتقيیؤااتت من نصف حاالتت ااإلسهھالل  ما يیقربب فيیرووسس االرووتا هھھھو سبب
فرزز االفيیرووسس في االبراازز قبل ثث بفيیرووسس االرووتا. يیُ ملوَّ  االطفل يیضع يیديیهھ في فمهھ بعد لمس شيءٍ  أأننَّ  هھھھيلعدووىى نتشارر ااال ةةاالمعتادد االطريیقة

صابب أأخرىى. وولهھذاا يیُ  ةةً رّ ااإلصابة بالمرضض م للطفل فقط حمايیة جزئيیة ضدّ  تعطيبعدوویی فيیرووسس االرووتا ااإلصابة  ووأأثناء ووبعد فترةة االمرضض.
هھا لن تكونن قاددررةة ٬، لكنَّ بالعدووییل من ااحتمالل ااإلصابة ااتت خاللل مرحلة االطفولة. يیمکن لنظافة ااأليیديي أأنن تقلّ ةة مرَّ معظم ااألططفالل بالعدوویی عدَّ 

.  اعلى ووقفهھا تمامً   
هھھھذاا االمرضض بدوونن مضاعفاتت عند  يیزووللة ااألخرىى. ما تكونن أأعرااضض مرضض فيیرووسس االرووتا أأقوىى من أأعرااضض أأنوااعع االعدوویی االمعويیّ   اغالبً 

يیكونن  قد٬، ف اافي ووقت متأخر جدًّ بدأأتت االمعالجة ذذاا إإفقداانن االسواائل (االجفافف).  منمعظم ااألططفالل٬، وولکن بعض ااألططفالل سيیحتاجونن إإلی االمعالجة 
نا من االعالم. ئفي جز  دااً ج ناددررٌ  ٬، وولكن حدووثث ذذلك هھھھو أأمرٌ  ااالمرضض مميیتً   

ما يیقربب من ثلثي جميیع ااألططفالل  سبب إإددخاللقبل إإددررااجج لقاحح فيیرووسس االرووتا في برنامج تطعيیم ااألططفالل٬، كانن االمرضض االناجم عن هھھھذاا االفيیرووسس 
 بمرضض فيیرووسس االرووتا إإلى االمستشفى كلّ  مصاببل ططف 1100  700 من ووااإلسهھالل. كانن يیتم إإددخالل االتقيیؤااتت االصغارر إإلى االمستشفيیاتت بسبب

من عاميین.  أأقلَّ  أأعمارر معظم هھھھٶالء ااألططفالل کانت  عامم.  
 

 حولل لقاحح فيیرووسس االرووتا

اء بمرضض فيیرووسس االرووتا. فيیرووسس االلقاحح في إإصابة ااألططفالل ااألصحّ  بال يیتسبَّ فة. عَّ ضَ ة االمُ على فيیرووسس االرووتا االحيیّ  يیحتويي االلقاحح  
ً % تقريیب100يیحمي بنسبة الل للغايیة ووهھھھو هھھھذاا االلقاحح فعَّ  عدووىى فيیرووسس االرووتا االخطيیرةة. ضدَّ   ا  

ووططعمهھ حلو. عطى لقاحح فيیرووسس االرووتا عبر االفمّ يیُ   
ووفي  ٬،ة أأسابيیع على ااألقلّ االطفل ستّ  يیبلغ عمرعطى االجرعة ااألوولى عندما جج في برنامج تطعيیم ااألططفالل علی جرعتيین. تُ دررَ عطی االلقاحح االمُ يیُ 

ً أأسبو 12عمر االطفل  يیبلغأأقصاهه عندما  موعدٍ  ا . عا  عمر يیبلغأأقصاهه عندما  ووفي موعدٍ  عمر االثالثة أأشهھرفي فتُعطى االجرعة االثانيیة أأمَّ
عاً.أأسبو 16االطفل   

 
د. جيیّ  ااألصغر ووااألضعف بشكلٍ ااألططفالل لحمايیة  ةفيیاك هه االفترةةووهھھھذ٬، سنوااتت على ااألقلّ  4إإلى  3لمّدةة االحمايیة بعد االتطعيیم  تستمرّ   

ة أأخرىى.مشكالتت صحيیّ  يیعاني منة أأوو ٬، أأوو إإذذاا کانت لديیهھ حساسيیّ ااً رمؤخ أأددوويیة علی حصلبإبالغغ االمركز االصحي إإذذاا كانن االطفل قد  قمّ   
 

ة ة معويیّ عدوویی معديیّ بددررجة مئويیة أأوو  38ى تزيید عن مَّ حُ ب مصحوبب حاددّ  تأجيیل االتطعيیم إإذذاا كانن ططفلك لديیهھ مرضض معدٍ أأنن يیتمَّ من االمستحسن 
.تقيیؤإسهھالل أأوو مصحوبة ب ةةحاددَّ   

 
:ةاالتأثيیرااتت االجانبيیّ   
ً ة ااألكثر شيیواالتأثيیرااتت االجانبيیّ  هھھھي: )ررووتارريیكس( لهھذاا االلقاحح في برنامج تطعيیم ااألططفالل  عا  

تطعيیمهھم. أأططفالل تمَّ  10كل بيین ططفل ووااحد من حواالي ٬، ووهھھھذاا يیحدثث عند ااإلسهھاللج وواالتهھيیّ   
. تطعيیمهھم تمَّ ططفل  100کل بيین ططفل ووااحد من  حواالي٬، ووهھھھذە تحدثث عند ييجلد ووغاززااتت ووططفحأألم في االبطن   

جزء من ااألمعاء في االجزء  في هھھھذە االحالة يیدخل. نغمادد االمعويي/ااالنغالفف االمعوييااالع ووهھھھي ضَّ عند االرُ االحدووثث هھا ناددررةة حالة معرووفة وولكنَّ 
ً  عمرهھھھم عن يیقلّ  الً ططف 40وو  35بيین يیتم إإددخالل  االذيي يیقع أأددناهه. . ووقد نغالفف االمعوييااالاالنروويیج بسبب  ا فيسنة ووااحدةة إإلی االمستشفى سنويیّ

٬، )تطعيیمهھم تمَّ  20.000ضافيیة ووااحدةة لكل إإلغايیة حالة ( بعد إإددررااجج لقاحح فيیرووسس االرووتا قليیالً  اادددديیزهھھھذاا االعددد قد  أأظظهھرتت االدررااساتت أأننَّ 
ااألقصی للتلقيیح بالجرعة ااألوولی بـ  تحديید االسنّ  تمَّ  تطعيیم ااألططفالل لهھذاا االسبب في برنامجن. معيیَّ  عمر يیُعطى على مدىىااللقاحح  ألننَّ ا ووخصوصً 

ً أأسبو 12 ً أأسبوع 16ووبالتلقيیح بالجرعة االثانيیة بـ  عا .ا  
 

 


