1400/07/26
28/37/86044
دارد
14:35

رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن/ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲدرﻣﺎﻧﻲ :ﻛﻮﺛﺮ-ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ -وﻻﻳﺖ-ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 22 -ﺑﻬﻤﻦ -ﻗﺪس-ﺷـﻔﺎ
اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ – ﺷﻬﺪاي آﺑﻴﻚ – رﺣﻴﻤﻴﺎن  -ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رازي  -ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن – دﻫﺨـﺪا – ﭘﺎﺳـﺘﻮر -
وﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( آﺑﻴﻚ – ﻣﻬﺮﮔﺎن  -ارﺗﺶ
رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ
رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن– ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا  -آﺑﻴﻚ -اﻟﺒﺮز

آﻧﻲ  -ﻣﻬﻢ

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﺑﻪﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 302/12859د ﺗﺎرﻳﺦ  1400/7/10وزارت ﻣﺘﺒـﻮع در ﺧﺼـﻮص واﻛﺴﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن ﻣـﺎدران ﺑـﺎردار ﺑـﺎ
واﻛﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺧـﺪﻣﺎت ﺟـﺎﻣﻊ
ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺎدران ﺑـﺎردار ﺑـﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﺧـﺪﻣﺎت ﺟـﺎﻣﻊ
ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

۳۰۰/۱۲۴۲۲ﺩ
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺯﺩﺍﯾﯽﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ /ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ...
ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ /ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ...
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺁﻧﻔﻠﻮﺍﻧﺰﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝ ١٤٠٠
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ "ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺁﻧﻔﻠﻮﺍﻧﺰﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝ  "١٤٠٠ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮﺩﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪﻑ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﻥ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

۳۰۲/۱۲۸۵۹ﺩ
۱۴۰۰/۰۷/۱۰
ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺯﺩﺍﯾﯽﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ/ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ  ...ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ/

ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ...
ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺷﯿﻮﻉ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ ،ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  ۱۲ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۰۰/۱۲۴۲۲ﺩ ﻣﻮﺭﺥ
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ " ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺗﺎ
ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ" ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ
ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ،ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ،ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ:
 -۱ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ
 -۲ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻄﺐ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺟﻬﺖ
ﺍﻋﻼﻡ :
 ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ
 ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۴۰۳۰ﮐﺪ  ۴ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ
 -۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻫﯽ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ) ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻭﺍﮐﺴﻦ  ،ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ
ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻫﺎ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ( ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ
ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﻭﯾﺪ  ۱۹-ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﻭﯾﺪ  ۱۹-ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ.
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مرکز مدرییت بیماریهای واگیر
شهریور 1400

گروه مولفین:


کمیته علمی کشوری مرکز مدیریت بیماریهای واگیر(به ترتیب الفبا):

دکتر سارا ابوالقاسمی  -دکتراورنگ ایالمی  -دکتر محبوبه حاج عبدالباقی  -دکتر علی اکبر حیدری  -دکتر فرزین خسروی -دکتر محمد نصر دادرس-
دکتر سید محسن زهرایی -دکتر سیامک سمیعی -دکتر محمد رضا شیرزادی -دکتر مصطفی صالحی وزیری -دکتر شهرام عبدلی اسکویی -دکتر شهنام
عرشی -دکتر حمید عمادی کوچک  -دکتر احمد علیخانی -دکتر مهرداد فرخ نیا  -دکتر ابراهیم قادری -دکتر سعید کالنتری -دکتر مینو محرز  -دکتر
محمد مهدی گویا--دکتر مجید مختاری  -دکتر طلعت مختاری آزاد  -دکتر مسعود مردانی  -دکتراحسان مصطفوی -دکتر محسن مقدمی  -دکتر
مجتبی ورشوچی  -دکتر داود یادگاری


کمیته علمی کشوری آنفلوانزا



فوکال پوینت های علمی برنامه آنفلوانزای دانشگاههای علوم پزشکی کشور

زیر نظر:
دکتر علیرضا رئیسی ،دکتر محمد مهدی گویا

با تشکر از:
دکتر فریبا کرامت -دکتر مهناز رسولی نژاد-دکتر مسعود صالحی-دکتر پیمان پرچمی-دکتر پیمان همتی-دکتر کتایون سیف-مجتبی پیری-زهرا
حسن پور  -رکسانا شجیعی

1

دستورالعمل مصرف واکسن آنفلوانزای انسانی(سال )1400
با عنایت به توصیه های بین المللی و تصمیمات کمیته علمی کشوری آنفلوانزا و سهمیه واکسن آنفلوانزای انسانی اختصاص یافته،
دستورالعمل نحوه مصرف در گروههای اولویت دار مشمول دریافت واکسن آنفلوانزا به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام اعالم می گردد:
تذکر :توزیع واکسن با عنایت به موارد فوق بر عهده معاونت های محترم بهداشتی دانشگاه ها با لحاظ نمودن سهمیه
اختصاص یافته و اولویت های بهداشتی می باشد.

الف -اولویت یک :کسانی که در درجه اول اولویت بندی قرار داشته و واکسن را بطور رایگان
دریافت می نمایند.
 -1کارکنان (بهداشتی ،درمانی ،خدماتی ،اداری و انتظامات) شاغل در بیمارستان با هماهنگی معاونت محترم درمان واکسینه شوند.
اولویت در این گروه با کارکنان شاغل در بخش یا اتاق ایزوله تنفسی فشارمنفی ،بخشهای عفونی ،فوقتخصصی ریهCCU ،ICU ،
 ،داخلی ،اطفال ،اورژانس ،آزمایشگاه ،زایمان و سایر بخشهای ویژه (انکولوژی ،سوختگی و )...می باشد.


کارکنان شاغل در آزمایشگاههای تشخیصی و تحقیقاتی با اولویت آزمایشگاههای ویروس شناسی دولتی و دانشگاهی نیز
مشمول دریافت واکسن انفلوانزا می باشند.



کارکنان شاغل در درمانگاهها و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاهی نیز مشمول دریافت واکسن آنفلوانزا می
باشند.



کلیه دانشجویان گروههای پزشکی و پیراپزشکی که در فصول سرد سال ( از مهرماه به بعد) وارد بخش های بیمارستانی می
گردند نیز مشمول دریافت واکسن آنفلوانزا می باشند.



کلیه گروههای اولویت دار فوق الذکر در بیمارستانهای دولتی که زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نمی
باشند ،بیمارستانهای غیر دولتی ،خیریه ،خصوصی نیز مشمول دریافت واکسن آنفلوانزا می باشند.

 -2کلیه کارکنان شاغل در نظام بهداشتی کشور شاغل در واحدهای تحت پوشش شامل خانه های بهداشت ،پایگاههای سالمت،
تسهیالت زایمانی ،مراکز جامع خدمات سالمت ،ستادهای شهرستان و استان
 -3کلیه کارکنان شاغل در پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی (  )115با هماهنگی سازمان اورژانس و مدیریت فوریت های پزشکی
 -4کلیه کارکنان مستقر در پایگاهها  /مراکز مراقبت بهداشتی مرزی (پایانه های مرزی زمینی ،دریایی ،هوایی ،ریلی )
 -5کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در سایر سازمانها و ادارات دولتی با هماهنگی و معرفی نامه دستگاه مربوطه و با در نظر گرفتن
اولویت های ذکر شده در فوق
 -6کارکنان سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست که در قسمتهای مرتبط با پرندگان فعالیت مینمایند (برابر معرفی
نامه سازمان های مربوطه).
 -7کارکنان نیروهای نظامی ،انتظامی و امنیتی شاغل در بخش های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با هماهنگی و معرفی اداره
بهداشت و درمان نیروهای مذکور(با کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح) و با در نظر گرفتن اولویت های ذکر شده در فوق.
 -8بیماران  HIV/AIDSبا هماهنگی مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاههای علوم پزشکی
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 -9بیمارانی که به هر علتی دچار ضعف سیستم ایمنی ( )Immunocompromisedهستند :اولویت با بیماران مبتال به بدخیمی
با یا بدون شیمی درمانی یا رادیو تراپی ،گیرندگان پیوند ،دیالیزی ،تاالسمی ماژور ،آنمی سیکل سل ،هموفیلی تحت پوشش
دانشگاهها با هماهنگی معاونت درمان و انجمنهای مربوطه


بیماران خاص و نادر و صعب العالج با هماهنگی معاونت درمان و انجمن های مربوطه برنامه ریزی الزم با توجه به
سهمیه واکسن و رعایت اولویت بندی اقدام گردد.

 -10گروههای پرخطر در جامعه ایثارگران و جانبازان  :در این گروه اولویت با افراد دارای بیماریهای مزمن و زمینه ای( مطابق با بند
 ، ) 13افراد دچار ضعف سیستم ایمنی (مطابق بند  ، )9افراد مبتال به چاقی مفرط (مطابق با بند  )15می باشد.
 -11کارکنان و سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندان ،معلولین جسمی حرکتی ،معلولین عصبی عضالنی ،معلولین ذهنی،
بیماران روانی مزمن،کودکان بی سرپرست و زنان آسیب دیده اجتماعی  :با هماهنگی سازمان و ادارات کل بهزیستی
 -12زنان باردار و زنان تا دوهفته پس از زایمان  :مادران باردار که در ماههای شیوع آنفلوانزا باردار هستند یا باردار می شوند در
معرض جدی ابتال به آنفلوانزا می باشند و پرخطر محسوب می شوند و لذا باالترین اولویت جهت دریافت واکسن آنفلوانزا را
دارند .زنان تا  2هفته پس از زایمان نیز مشمول این توصیه می باشند.

ب – اولویت دوم :کسانی که جزو گروه پرخطر محسوب می شوند و با درخواست خود و تجویز
پزشک می توانند از طریق بخش خصوصی و داروخانه ها واکسن را دریافت نمایند( منوط به تامین
واکسن):
 -13افراد دارای بیماریهای مزمن و زمینه ای :شامل بیماریهای ریوی(منجمله آسم کنترل نشده و  ،)COPDقلبی عروقی( منجمله
هایپرتانسیون به تنهایی) ،کلیوی ،کبدی ،نورولوژیک ،هماتولوژیک ،غدد(منجمله دیابت ملیتوس) ،اختالالت متابولیک .اولویت
در این افراد با گروههای زیر می باشد:


افراد مبتال به دیابت تیپ یک و تیپ دو که عارضه دار شده اند



مبتالیان به ضایعات نخاعی و بیماریهای عصبی عضالنی



بیماران دارای سوء جذب قابل توجه یا سوء تغذیه



بیماران دارای نقص و سرکوب ایمنی از جمله بیمارانی که توسط دارو دچار نقص ایمنی شده اند



افراد فاقد طحال (بدنبال عمل طحال برداری و یا نبودن مادرزادی طحال و یا )functional asplenia

 -14افراد در گروه سنی  6ماه تا  18سال که تحت درمان طوالنی مدت با آسپیرین و یا داروهای حاوی سالیسیالت می باشند :با
توجه به اینکه این افراد در معرض خطر ابتال به سندرم رای ( )REYE SYNDROMمتعاقب عفونت با ویروس آنفلوانزا هستند
مشمول دریافت واکسن آنفلوانزا می باشند.
 -15افراد مبتال به چاقی مفرط یا چاقی بیمارگونه (شاخص توده بدنی " "BMIمساوی یا بیشتر از .)40
 -16کلیه مسافرین که قصد سفر به سایر کشورها را دارند جهت کاهش خطر ابتال به آنفلوانزا توصیه می شود حداقل  2هفته قبل از
سفر نسبت به انجام واکسیناسیون آنفلوانزا اقدام نمایند.
 -17کلیه افراد با سن باالی  65سال
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ج – موارد منع مصرف واکسن آنفلوانزا
 -18افراد دارای سابقه واکنشهای آلرژیک شدید (نظیر آنافیالکسی) به واکسن آنفلوانزا و یا هریک از اجزای واکسن
 -19در گروههای زیر واکسن آنفلوانزا باید با احتیاط و با تجویز و تحت نظر پزشک مصرف شود:
 .1افراد دارای حساسیت شدید به تخم مرغ ( بروز کهیر شدید ،تغییرات قلبی عروقی و افت فشارخون ،دیسترس
تنفسی ،بروز عالیم گوارشی و بطور کلی ایجاد واکنشهای نیازمند دریافت اپینفرین یا مداخالت اورژانسی
طبی بعنوان واکنش های آلرژیک شدید یا حساسیت شدید تعریف می شوند) :این افراد باید با نظر پزشک
اقدام به دریافت واکسن نمایند و پس از دریافت واکسن بمدت نیم ساعت تحت نظرپزشک قرار داشته باشند.
 .2افرادی که دارای سابقه آلرژی خفیف به تخم مرغ می باشند(فقط خارش و کهیر خفیف) می توانند واکسن آنفلوانزا
را دریافت نمایند اما توصیه میشود بعد از دریافت واکسن بمدت حداقل  15دقیقه در حالت نشسته یا خوابیده به پشت
تحت نظر قرار گبرند.
 .3افراد دارای سابقه بیماری گیلن باره در طی  6هفته پس از دریافت واکسن آنفلوانزای قبلی
 .4افراد دارای بیماری حاد متوسط یا شدید با یا بدون تب:
 oواکسیناسیون تا زمان بهبودی حال عمومی به تعویق می افتد.
 oدر حال حاضر افراد مشکوک یا مبتال به بیماری کووید 19-تا زمان رفع عالیم بیماری( حداقل  2هفته ) مجاز
به دریافت واکسن آنفلوانزا نمی باشند .اندیکاسیون های موارد مصرف و موارد منع واکسیناسیون آنفلوانزا در این
گروه همانند افراد فوق الذکر می باشد.
 oافراد در معرض تماس با افراد مثبت از نظر کووید 19-و افرادی که در قرنطینه یا ایزوالسیون ناشی از
بیماری کووید 19-می باشند پس از اتمام مدت زمان قرنطینه/ایزوالسیون (حداقل  2هفته ) و به شرط نداشتن
عالیمی به نفع بیماری کووید 19-می توانند واکسن آنفلوانزا را دریافت نمایند .اندیکاسیون های موارد مصرف و
موارد منع واکسیناسیون آنفلوانزا در این گروه همانند افراد فوق الذکر می باشد.

د -توجهات فنی:
 -20در هنگام تزریق واکسن آنفلوانزا توجه به بروشور و توصیه های کارخانه سازنده واکسن الزامی می باشد.
 -21کارکنان ارایه کننده خدمات واکسیناسیون باید در خصوص مدیریت بالینی واکنش های آلرژیک و احیای قلبی ریوی کامال
آموزش دیده باشند و تجهیزات عملیات احیای قلبی ریوی در محل در دسترس باشد.
 -22تجویز واکسن غیرفعال آنفلوانزا همزمان با تجویز داروهای ضدویروسی آنفلوانزا (به منظور درمان یا پیشگیری) منعی ندارد.
 -23تزریق واکسن غیرفعال آنفلوانزا همزمان ولی در محل متفاوت با سایر واکسنها از جمله واکسن کرونا  ،منعی ندارد و تداخلی
در ایجاد ایمنی زایی واکسنهای مذکور نمینماید.


با توجه به لزوم شناسایی عوارض ناشی از واکسن های دریافتی(آنفلوانزا یا کرونا ) ترجیحا از تزریق همزمان
دو واکسن خودداری گردد.



در حال حاضر واکسن آنفلوانزای مورد مصرف در کشور از نوع غیر فعال شده ( )IIVمی باشد.
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 -24تجویز واکسن غیرفعال آنفلوانزا در زنان شیرده منعی ندارد.
 -25بطور عمومی حداقل فاصله تزریق واکسن آنفلوانزا از زمان انجام پیوند اعضاء  6-4ماه توصیه شده است و در هر حال با نظر
مکتوب پزشک معالج این زمان تعیین خواهد شد.
 -26کورتیکواستروئیدتراپی (مخاطی ،استنشاقی ،جلدی ،تزریقی ،خوراکی) منعی برای دریافت واکسن غیر فعال تزریقی آنفلوانزا نمی
باشد.
 -27ارائه آموزش به گیرندگان واکسن در زمینه گزارش عوارض ناشی از واکسیناسیون آنفلوانزا ضروری است.
 -28ضرورت دارد نسبت به گزارش عوارض جانبی ناخواسته ناشی از واکسن و واکسیناسیون ( )AEFIدر سامانه های الکترونیک و
فرم های عملیاتی مربوطه (برابر دستورالعمل های اداره ایمن سازی) و کارت زرد گزارش عوارض دارویی(سازمان غذا و دارو)
اقدام گردد.
 -29الزم است آمار واکسیناسیون انجام شده در سامانه های الکترونیک و فرم های عملیاتی مربوطه تکمیل و گزارش گردد.
 -30ثبت سابقه واکسیناسیون در کارت واکسیناسیون آنفلوانزا و دفاتر ثبت واکسیناسیون به منظور ثبت سوابق و پیگیری عوارض
ناخواسته الزامی میباشد( .نمونه کارت مذکور قبال ارائه و توزیع گردیده است)
 -31واکسن آنفلوانزا باید در دمای  2- 8درجه سانتیگراد در طبقه میانی یخچال و بدور از یخ زدگی نگهداری شود (در صورت یخ
زدگی واکسن باید دور ریز گردد).
 -32در هنگام تزریق واکسن آنفلوانزا با توجه به اینکه واکسن در سرنگ های آماده شده یکبار مصرف تهیه گردیده است از هواگیری
سرنگ خودداری گردد و در هنگام تزریق  ،سرنگ بنحوی قرار گیرد که هوای داخل سرنگ در انتهای لوله سرنگ قرار گیرد تا
کل محتویات ماده واکسن تزریق گردد.
 -33میزان دوز واکسن آنفلوانزا برای کودکان  6ماه تا کمتر از  9سال که اولین بار است واکسن آنفلوانزا را دریافت می نمایند به
میزان  0. 5 mLو تکرار آن  4هفته بعد می باشد( دونوبت واکسن آنفلوانزا به فاصله  4هفته) که می بایست بصورت عضالنی
و ترجیحا در عضله دلتوئید( برای کودکان تا  2سال و سن باالتر چنانچه حجم عضله دلتوئید کم باشد باید در سطح قدامی
خارجی عضله ران) تزریق گردد.


توجه به میزان دوز واکسن با عنایت به نوع واکسن و توصیه های کارخانه سازنده واکسن ،در این گروه
سنی الزامی می باشد.

 -34میزان دوز واکسن در بالغین و بزرگساالن یک دوز به میزان  0.5 mLمی باشد که میبایست بصورت عضالنی و ترجیحاً در
عضله دلتوئید دست چپ ( و برای افراد چپ دست در عضله دلتوئید دست راست ) تزریق شود.
 -35ترکیب واکسن های سه ظرفیتی و چهار ظرفیتی در نیمکره شمالی دنیا ( که ایران نیز در این نیمکره قرار گرفته است) به شرح
زیر می باشد:
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