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

 6931سال -دستورالعمل مصرف واکسن انفلوانزای انسانی :موضوع

 باسالم واحترام

با توجه به تصمیمات کمیته علمی کشوری انفلوانزا و  سهمیه واکسن انفلوانزای انسانی اختصاص یافته بهه  

تورالعمل نحوه مصرف در گروههای اولویت دار مشمول دریافت واکسن انفلوانزا بهه رهر    آن دانشگاه دس

 : زیر جهت بهره برداری و اقدام اعالم می گردد

ی و ، خهدمات ی، درمهان یبهدارهت )پرسهنل   ونیناسه یتابعهه نسه ت بهه واکس    یدولته  یهها مارستانیب هیدرکل -1

اتها    ایه بخه   ر بها پرسهنل رهادل د    تیاولو. دمعاونت محترم درمان اقدام گرد یبا هماهنگ( انتظامات

 ، ICU،CCUاورژانه،،   اطفهال،   ه،یر یتخصص فو عفونی، داخلی،  یها ،بخ یفشارمنف یتنفس زولهیا

 نیتهام )بارهد یم...( هماتولوژی، انکولوژی، پیوند، دیالیز، سوختگی و)ژهیو یها بخ ریشگاه وسایآزما

های تحت  ها و درمانگاه ت پرسنل رادل در بیمارستانتامین واکسن جه. (یبخ  دولت قیواکسن از طر

ههای   هها و درمانگهاه   ، بیمارسهتان (نظیر سازمان تهامین اجتمهاعی  )پور  نهادهای عمومی دیر دولتی 

 .خصوصی و خیریه توسط بخ  خصوصی انجام خواهد رد

 یراق هت بهدارهت  م یها میور آنفلوانزا وت  دهیو پرسنل رادل درمراکز د یبهدارت ستمیرادل درس پرسنل -2

 نیتهام .)گردنهد  نهیواکسه ( شهگاه یآزما ، آمهوز  بهدارهت،  طی، بهدارت محه هایماریم ارزه با ب)ی دانیم

 (یبخ  دولت قیواکسن از طر

 نهیمعاونت محترم درمان و ادارات مربوطهه واکسه   یبا هماهنگ 111اورژان،  یهاگاهیرادل درپا پرسنل -3

 (یبخ  دولت قیواکسن از طر نیتام.)گردند

 نهیواکسه ( ییههوا یی، ایه در ی،نیزم یمرز یها انهیپا) یمرز یمراق ت بهدارت یهاگاهیمستقردر پا رسنلپ -4

 (یبخ  دولت قیواکسن از طر نیتام.)گردند

بحهران و   یاتیه عمل یاز جملهه پرسهنل فنه   ) یدرمهان  یبهدارهت  عیواکهن  سهر   یهها  میدر ته  رادل پرسنل -5

 (ی  دولتبخ قیواکسن از طر نیتام). گردند نهیواکس(ایبال

 تیه مرت ط با پرنهدگان فعال  یها که در قسمت ستیز طیو سازمان حفاظت مح یپرسنل سازمان دامپزرک -6

بخه    قیه واکسهن از طر  نیتهام .)گردنهد  نهیواکسه ( مربوطهه  یهها نامه سازمانیبرابر معرف). ندینمایم

 (یدولت

م هتال بهه    مارانیب،دهسهتن  (Immunocompromised)یمنیا ستمیدچار ضعف س یکه به هر علت یمارانیب -7

 یبها همهاهنگ   هها  تحهت پوره  دانشهگاه    سهل  کلیس ،ماژور یتاالسم ی،زیالید ،کانسر،گیرندگان پیوند
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 (یبخ  دولت قیواکسن از طر نیتام.)گردند نهیهای مربوطه واکس معاونت درمان و انجمن

 نیتهام .)گردنهد  نهیواکسه  ها دانشگاه یرفتار یها یماریمراکز مشاوره ب یباهماهنگ (HIV/AIDS)مارانیب -8

 (یبخ  دولت قیواکسن از طر

 یعصه   نیمعلهول  ی،حرکته  یجسهم  نیمعلهول ،  (یدولته ) سهالمندان   یمراکهز نگههدار  ر سالمندان سهاکن د  -9

 یاجتمهاع  دهیه د بیسرپرسهت وزنهان آسه    یکودکان به ، مزمن یروان مارانیبی، ذهن نیمعلولی، عضالن

 (یبخ  دولت قیواکسن از طر نیتام.)دندگر نهیواکس یستیسازمان و ادارات کل بهز یباهماهنگ

و  رخصهی  بها هزینهه   در بخ  خصوصیسالمندان  یسالمندان ساکن در مراکز نگهدارواکسیناسیون  -11

 .بارد واکسن از طریق بخ  خصوصی انجام پذیرمی تامین

 نسهال و بهال ی   1زیهر   افرادیکه در تماس خانگی و یا ارائه کننده خدمات به کودکان برای واکسیناسیون -11

نفلوانزا  آط ی هستند و در معرض خطر باالی عوارض ردیدناری از  مشکالت دارای سال که 15باالی 

واکسن از طریق بخ  خصوصی انجام  و تامینرخصی  با هزینه(Home Careارائه خدمات ) هستند 

 .بارد یپذیرم

 نهد ینما یمه  تیفعال یاندرم یکه در بخ  ارائه خدمات بهدارت یتیو امن یانتظام ی،نظام یروهاین پرسنل -12

بها کسهب نظهر    )مذکور یروهایاداره بهدارت و درمان ن یو معرف یبا هماهنگ ژهیو یروهاین نیو همچن

 یدپهو  گهرفتن و بها در نظهر    یبخ  دولته  قیواکسن از طر نیدر صورت تام(مسلح یروهایستاد کل ن

 .گردند نهیموجود واکس

نامهه دسهتگاه    یو معرفه  یبا همهاهنگ  یدارات دولتها وا سازمانریرادل در سا یدرمان یپرسنل بهدارت -13

واکسهن   نیتام.)گردند نهی، واکسدستورعمل 2و 1ذکر رده در بند های مربوطه با در نظر گرفتن اولویت

 (یبخ  دولت قیاز طر

مهزمن،   یهها یمهار یب یدارا یها گروه تیواکسن و با اولو زانیوجان ازان باتوجه به م ثارگرانیا جامعه -14

 دیادرهههیادارات کههل بن یهمههاهنگبهها  و یودرمههان ی، رههادل دراموربهدارههت ینفسههت یهههایمههاریب

 ( یبخ  دولت قیواکسن ازطر نیتام). گردند نهیواکس ثارگرانیوامورا

اما با توجهه بهه   ندینما افتینفلوانزا را درآ انهیتوانند واکسن سال یماهه به باال م 6افراد  هیکل ینظر سن از -15

سال و در  61بخصوص افراد باالی  ،سال 15 یدر افراد باال یسن تیواکسن، اولو یموجود تیمحدود

و بها هزینهه    یق بخه  خصوصه  یه تواننهد از طر  یمه  انیمتقاضه .بارهد  یماه مه  15ماه تا  6 یگروه سن

 .ندینما نیواکسن خود را تامرخصی 

 ،(ونیپرتانسه یبجهز ه )ی عروقه  یقل ه  ، (آسهم  منجملهه )ی ویمزمن ر یهایماریب یدارابال ین و کودکان  -16

مشهمول   زیه ن کیه اخهتالالت متابول ، (توسیمل ابتید منجمله)هماتولوژیک، ددد ،نورولوژیک،یک د،یویکل
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ی و بها هزینهه   بخه  خصوصه   قیه واکسهن از طر  نیتهام .)بارهند  یمه فصهلی  نفلهوانزا  آواکسن  افتیدر

 :بارد یمریز یها با گروه تیاولو(رخصی

ی، با بخ  خصوص قیواکسن از طر نیتام). اند هداررد که عارضه IIپیو ت Iپیت ابتیم تال به د افراد .1

 (هزینه رخصی

گذرهته   کسالی یدر ط مارستانیدر ب یسابقه بستر یدارا دیمزمن رد تیبه آسم و برونش انیم تال .2

ی، بها هزینهه   بخه  خصوصه   قیه واکسهن از طر  نیتهام )دهایکوسهتروئ یو تحت درمان دائم بها کورت 

 (رخصی

 (یبخ  دولت قیواکسن از طر نیتام) یمنیمنجر به ضعف ا کیژنت یهایماریب .3

 (یبخ  دولت قیواکسن از طر نیتام)ی اکتساب ی و یاارث یعضالن یعص  یماریم تال به ب افراد .4

ی، فله  م هزی، صهرس، سهکته م هزی،      نخهاع های م هزی و طنها     و آسیب عاتیم تال به ضا مارانیب .1

 (یبخ  دولت قیواکسن از طر نیتام) ناتوانی ذهنی، تاخیر ررد متوسط تا ردید

 زیاند ن رده یمنیکه توسط دارو دچار نقص ا یمارانیاز جمله ب یمنینقص و سرکو  ا یدارا مارانیب .6

بضهاعت   یبه  مهاران یواکسهن جههت ب   نیتهام . )بارهند  یمه  یفصل ینفلوانزاآواکسن  افتیمشمول در

 و یبخه  دولته   در یبسهتر  مهاران یب هیه و در بق یدولته  سهتم یس قیه از طر یدر بخ  دولت یبستر

 (خواهد بودو با هزینه رخصی  یبخ  خصوص قیاز طر یدر بخ  خصوص یبستر مارانیب

قرار دارنهد بها توجهه بهه      نیریمدت با آسپ یسال که تحت درمان طوالن 11ماه تا  6 یافراد در گروه سن -17

آنفلوانزا هستند، مشهمول   روسیمتعاقب عفونت با و( Reye) یدر معرض خطر ابتال به  سندرم ر نکهیا

 نهه یبها هز  ،یبخه  خصوصه   قیه واکسهن از طر  نیتهام . )بارهند  یمه  یفصهل  یواکسن آنفلوانزا افتیدر

 ( یرخص

(  45از  شهتر یب ایه  یمسهاو "BMI"یرهاخص تهوده بهدن   ) مارگونهه یب یچاق ایمفرط  یافراد م تال به چاق -18

 نهیبا هز ،یبخ  خصوص قیواکسن از طر نیتام. )بارند یم یفصل یواکسن آنفلوانزا افتیمشمول در

 (یرخص

که در فصهل آنفلهوانزا   ییزنان باردار باالخص آنها نکهیبهدارت با توجه به ا یسازمان جهان هیتوص ط ق -19

 یو در معرض عوارض جد روند یهای پرخطر محسو  م روند جزو گروه باردار هستند یا باردار می

 قیه واکسهن از طر  نیتهام . )واکسن آنفلوانزا را دارنهد  افتیجهت در تیاولو نیآنفلوانزا هستند لذا باالتر

 بیماریهای مطر  رده در بندهای در صورتیکه خانم باردار دارای( یرخص نهیبا هز ،یبخ  خصوص

 .ق لی بارد مشمول ررایط آن بند خواهد بود

 :باشد یمریز یها موارد منع مصرف واکسن آنفلوانزا شامل گروه -21

 واکسن یاز اجزا کیهر ایبه واکسن و ( یالکسیآناف رینظ) دیرد کیآلرژ یها سابقه واکن  یدارا افراد .1
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عروقهی و افهت فشهارخون،     قل هی  بهروز کهیررهدید، ت ییهرات   )مرغبه تخم دیرد تیحساس یدارا افراد .2

یها   نفهرین  اپی نیازمنددریافت های ایجادواکن  یگوارری و بطور کل تنفسی، بروز عالیم دیسترس

 (ط ی مداخالت اورژانسی

پزشال    وصالححدید منافع و مضرات  یبررس با و اطیبا احت دیزا باواکسن آنفلوان ریز یها گروهدر -21

 :گردد زیتجو

 یواکسن آنفلوانزا ق ل افتیهفته پ، از در 6 یباره در ط لنیگ یماریسابقه ب یدارا افراد .1

کامهل بهه    یواکسهن تها به هود    زیتجهو  دیه حاد متوسط یاردید با یا بدون تب، با یماریب یافراد دارا در .2

 .افتاد قیتعو

( به منظور درمان یاپیشهگیری )ضدویروسی  دیرفعال آنفلوانزا همزمان با تجویزداروهای واکسنیزتجو -22

 .منعی ندارد

ندارد و تهداخلی   یها،  منع در محل متفاوت با سایرواکسن یدیرفعال آنفلوانزا همزمان ول واکسن قیتزر -23

 .نماید مذکورنمی های واکسن زایی در ایجادایمنی

 . منعی ندارد ردهیفلوانزا در زنان ردیرفعال آن واکسنتجویز -24

 .است یگزار  عوارض ناری از واکسیناسیون ضرور نهیواکسن در زم رندگانیآموز  به گ ارائه -25

 .و گزار  گردد لیمربوطه تکم یاتیعمل یها انجام رده در فرم ونیناسیاست آمار واکس الزم -26

( AEFI) ونیناسه یسهن و واکس از واک یناخواسهته ناره   یدارد نس ت به گزار  عوارض جهان   ضرورت -27

 .مربوطه اقدام گردد یاتیعمل یها ها و در فرم ط ق دستورعمل

 یزدگه  خیه و بهدور از   خچهال ی یانیه در ط قهه م  گرادیدرجهه سهانت   2- 1 یدر دمها  دیآنفلوانزا با واکسن -28

 (. گردد زیدور ر دیواکسن با یزدگ خیدر صورت . )رود ینگهدار

بهه   ونیناسه یآنفلهوانزا و دفهاتر ث هت واکس    ونیناسه یکارت واکسدر  ونیناسیو ث ت سابقه واکس صدور -29

 عینمونه کارت مذکور ق ال ارائه وتوز. )بارد یم یعوارض ناخواسته الزام یریگیمنظور ث ت سوابق و پ

 (است دهیگرد

 هیکشورها را دارند جهت کاه  خطر ابهتال بهه آنفلهوانزا توصه     ریکه قصد سفر به سا نیمسافر هیکل به -31

واکسهن   نیتهام . )ندیآنفلوانزا اقدام نما ونیناسیهفته ق ل از سفر نس ت به انجام واکس 2اقل حد رود یم

 (یرخص نهیبا هز ،یبخ  خصوص قیاز طر

تها  )آنفلوانزا ق ل از رروس فصهل آنفلهوآنزا در جامعهه     ونیناسیرود در حالت مطلو  واکس یم هیتوص -31

 .انجام رود( مهر ماه انیپا

 ACIP(Advisory Committee on Immunization Practices-United States,2017-18Influenza Season) هیتوص نیآخر ط ق -32
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 25مهاه   11سهال و   1)سهال   5ماه تا کمتهر از   6 نیسن نیمطلو  در کودکان ب یمنیپاسخ ا جادیا یبرا

 ایه فصل  کیدر )اند  کرده افتیدوز واکسن در 2کمتر از ( رماهیت 15) 2512  یجوال 1که تا ق ل از ( روز

تا ق هل از   کهیورترود و در ص زیهفته تجو 4دوز واکسن به فاصله حداقل  2 ستیبا یم( یفصول متوال

دوز واکسهن   کینمهوده بارهند   افهت یواکسهن آنفلهونزا در   شهتر یب ایه دوز و  2حهداقل   2512  یجوال 1

 .ندینما افتیدر یآنفلونزا در سال جار

مهاه و   36کودکهان   یو بهرا   لیتهر میلهی  5221ماه  31ماه تا  6کودکان  یدوز واکسن آنفلوانزا برا زانیم -33

در عضهله   حها  یو ترج یبصهورت عضهالن   سهت یبا یکهه مه   بارهد  یملیترمیلی 521 نیبزرگتر همانند بال 

 .  رود قیتزر( عضله ران یخارج یسال در سطح قدام 3کودکان کوچکتر از  یبرا) دیدلتوئ

و  یبصهورت عضهالن   سهت یبا یبارد که مه  یم لیترمیلی 521و بزرگساالن  نیدوز واکسن در بال  زانیم -34

 .  رود قیتزر دیدر عضله دلتوئ حا یترج
 

 

 

 

 

 


