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

  1396سال -دستورالعمل مصرف واکسن انفلوانزاي انسانی :موضوع

  باسالم واحترام

با توجه به تصمیمات کمیته علمی کشوري انفلوانزا و  سهمیه واکسن انفلوانزاي انسانی اختصاص یافتـه بـه   

تورالعمل نحوه مصرف در گروههاي اولویت دار مشمول دریافت واکسن انفلوانزا بـه شـرح   آن دانشگاه دس

  : زیر جهت بهره برداري و اقدام اعالم می گردد

ی و ، خـدمات ی، درمـان یبهداشـت (پرسـنل   ونیناسـ یتابعـه نسـبت بـه واکس    یدولتـ  يهـا مارستانیب هیدرکل -1

اتـاق   ایـ بخـش  ر بـا پرسـنل شـاغل د    تیـ اولو. دمعاونت محترم درمان اقدام گرد یبا هماهنگ) انتظامات

 ، ICU،CCUاورژانـس،   اطفـال،   ه،یر یتخصص فوقعفونی، داخلی،  يها ،بخشیفشارمنف یتنفس زولهیا

 نیتـام (باشـد یم...) هماتولوژي، انکولوژي، پیوند، دیالیز، سوختگی و(ژهیو يها بخشریشگاه وسایآزما

هاي تحت  ها و درمانگاه ت پرسنل شاغل در بیمارستانتامین واکسن جه. )یبخش دولت قیواکسن از طر

هـاي   هـا و درمانگـاه   ، بیمارسـتان )نظیر سـازمان تـامین اجتمـاعی   (پوشش نهادهاي عمومی غیر دولتی 

 .خصوصی و خیریه توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد

 یراقبـت بهداشـت  م يها میور آنفلوانزا وت  دهیو پرسنل شاغل درمراکز د یبهداشت ستمیشاغل درس پرسنل -2

 نیتـام .(گردنـد  نهیواکسـ ) شـگاه یآزما ، آمـوزش بهداشـت،  طی، بهداشـت محـ  هايماریمبارزه با ب(ی دانیم

 )یبخش دولت قیواکسن از طر

 نهیمعاونت محترم درمـان و ادارات مربوطـه واکسـ    یبا هماهنگ 115اورژانس  يهاگاهیشاغل درپا پرسنل -3

 )یبخش دولت قیواکسن از طر نیتام.(گردند

 نهیواکسـ ) ییهـوا یی، ایـ در ی،نیزم يمرز يها انهیپا( يمرز یمراقبت بهداشت يهاگاهیمستقردر پا رسنلپ -4

 )یبخش دولت قیواکسن از طر نیتام.(گردند

بحـران و   یاتیـ عمل یاز جملـه پرسـنل فنـ   ( یدرمـان  یبهداشـت  عیواکـنش سـر   يهـا  میدر تـ  شـاغل  پرسنل -5

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

 تیـ مرتبط با پرنـدگان فعال  يها که در قسمت ستیز طیو سازمان حفاظت مح یپرسنل سازمان دامپزشک -6

بخـش   قیـ واکسـن از طر  نیتـام .(گردنـد  نهیواکسـ ) مربوطـه  يهـا نامه سازمانیبرابر معرف(. ندینمایم

 )یدولت

مبـتال بـه    مارانیب،دهسـتن  )Immunocompromised(یمنـ یا ستمیدچار ضعف س یکه به هر علت یمارانیب -7

 یبـا همـاهنگ   هـا  تحـت پوشـش دانشـگاه    سـل  کلیسـ  ،ماژور یتاالسم ي،زیالید ،کانسر،گیرندگان پیوند

 )یبخش دولت قیواکسن از طر نیتام.(گردند نهیهاي مربوطه واکس معاونت درمان و انجمن



 

 

  304د/11543

15/07/1396  

  ندارد

 نیتـام .(گردنـد  نهیواکسـ  ها دانشگاه يرفتار يها يماریمراکز مشاوره ب یباهماهنگ )HIV/AIDS(مارانیب -8

 )یبخش دولت قیواکسن از طر

 یعصـب  نیمعلـول  ی،حرکتـ  یجسـم  نیمعلـول ،  )یدولتـ ( سـالمندان   يمراکـز نگهـدار  ر سالمندان سـاکن د  -9

 یاجتمـاع  دهیـ د بیسرپرسـت وزنـان آسـ    یکودکـان بـ  ، مزمن یروان مارانیبی، ذهن نیمعلولی، عضالن

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

و  شخصـی  بـا هزینـه   در بخش خصوصـی سالمندان  يسالمندان ساکن در مراکز نگهدارواکسیناسیون  -10

 .باشد واکسن از طریق بخش خصوصی انجام پذیرمی تامین

 نسـال و بـالغی   5زیـر   افرادیکه در تماس خانگی و یا ارائه کننده خدمات به کودکان براي واکسیناسیون -11

نفلوانزا  آطبی هستند و در معرض خطر باالي عوارض شدیدناشی از  مشکالت داراي سال که 50باالي 

واکسن از طریق بخش خصوصی انجام  و تامینشخصی  با هزینه)Home Careارائه خدمات ( هستند 

 .باشد یپذیرم

 نـد ینما یمـ  تیفعال یاندرم یکه در بخش ارائه خدمات بهداشت یتیو امن یانتظام ی،نظام يروهاین پرسنل -12

بـا کسـب نظـر    (مذکور يروهایاداره بهداشت و درمان ن یو معرف یبا هماهنگ ژهیو يروهاین نیو همچن

 يدپـو  گـرفتن و بـا در نظـر    یبخش دولتـ  قیواکسن از طر نیدر صورت تام)مسلح يروهایستاد کل ن

 .گردند نهیموجود واکس

نامـه دسـتگاه    یو معرفـ  یبا همـاهنگ  یدارات دولتها وا سازمانریشاغل در سا یدرمان یپرسنل بهداشت -13

واکسـن   نیتام.(گردند نهی، واکسدستورعمل 2و 1ذکر شده در بند هاي مربوطه با در نظر گرفتن اولویت

 )یبخش دولت قیاز طر

مـزمن،   يهـا يمـار یب يدارا يهـا  گروه تیواکسن و با اولو زانیوجانبازان باتوجه به م ثارگرانیا جامعه -14

ــاریب ــايم ــت يه ــت ینفس ــاغل دراموربهداش ــان ی، ش ــا  و یودرم ــاهنگب ــل بن یهم ــهیادارات ک  دیادش

 ) یبخش دولت قیواکسن ازطر نیتام(. گردند نهیواکس ثارگرانیوامورا

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

سال و در  65بخصوص افراد باالي  ،سال 50 يدر افراد باال یسن تیواکسن، اولو يموجود تیمحدود

و بـا هزینـه    یق بخـش خصوصـ  یـ تواننـد از طر  یمـ  انیمتقاضـ .باشـد  یماه مـ  59ماه تا  6 یگروه سن

 .ندینما نیواکسن خود را تامشخصی 

 ،)ونیپرتانسـ یبجـز ه (ی عروقـ  یقلبـ  ، )آسـم  منجملـه (ي ویـ مزمن ر يهايماریب يدارابالغین و کودکان  - 16

مشـمول   زیـ ن کیـ اخـتالالت متابول ، )توسیمل ابتید منجمله(هماتولوژیک، غدد ،نورولوژیک،يکبد،يویکل

ی و بـا هزینـه   بخـش خصوصـ   قیـ واکسـن از طر  نیتـام .(باشـند  یمـ فصـلی  نفلـوانزا  آواکسـن   افتیدر

 :باشد یمریز يها با گروه تیاولو)شخصی
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ی، با بخش خصوص قیواکسن از طر نیتام(. اند هدارشد که عارضه IIپیو ت Iپیت ابتیمبتال به د افراد .1

  )هزینه شخصی

گذشـته   کسالی یدر ط مارستانیدر ب يسابقه بستر يدارا دیمزمن شد تیبه آسم و برونش انیمبتال .2

ی، بـا هزینـه   بخـش خصوصـ   قیـ واکسـن از طر  نیتـام (دهایکوسـتروئ یو تحت درمان دائم بـا کورت 

  )شخصی

  )یبخش دولت قیواکسن از طر نیتام( یمنیمنجر به ضعف ا کیژنت يهايماریب .3

  )یبخش دولت قیواکسن از طر نیتام(ی اکتساب ی و یاارث یعضالن یعصب يماریمبتال به ب افراد .4

ی، فلـج مغـزي، صـرع، سـکته مغـزي،      نخـاع هاي مغـزي و طنـاب    و آسیب عاتیمبتال به ضا مارانیب .5

  )یبخش دولت قیواکسن از طر نیتام( ناتوانی ذهنی، تاخیر رشد متوسط تا شدید

 زیاند ن شده یمنیکه توسط دارو دچار نقص ا یمارانیاز جمله ب یمنینقص و سرکوب ا يدارا مارانیب .6

بضـاعت   یبـ  مـاران یواکسـن جهـت ب   نیتـام . (باشـند  یمـ  یفصـل  ينفلوانزاآواکسن  افتیمشمول در

 و یبخـش دولتـ   در يبسـتر  مـاران یب هیـ و در بق یدولتـ  سـتم یس قیـ از طر یدر بخش دولت يبستر

  )خواهد بودو با هزینه شخصی  یبخش خصوص قیاز طر یدر بخش خصوص يبستر مارانیب

قرار دارنـد بـا توجـه بـه      نیریمدت با آسپ یسال که تحت درمان طوالن 18ماه تا  6 یافراد در گروه سن -17

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

 نـه یبـا هز  ،یبخـش خصوصـ   قیـ واکسـن از طر  نیتـام . (باشـند  یمـ  یفصـل  يواکسن آنفلوانزا افتیدر

  ) یشخص

)  40از  شـتر یب ایـ  يمسـاو "BMI"یشـاخص تـوده بـدن   ( مارگونـه یب یچاق ایمفرط  یافراد مبتال به چاق -18

 نهیبا هز ،یبخش خصوص قیواکسن از طر نیتام. (باشند یم یفصل يواکسن آنفلوانزا افتیمشمول در

  )یشخص

که در فصـل آنفلـوانزا   ییزنان باردار باالخص آنها نکهیبهداشت با توجه به ا یسازمان جهان هیتوص طبق -19

 يو در معرض عوارض جد شوند یهاي پرخطر محسوب م شوند جزو گروه باردار هستند یا باردار می

 قیـ واکسـن از طر  نیتـام . (واکسن آنفلـوانزا را دارنـد   افتیجهت در تیاولو نیآنفلوانزا هستند لذا باالتر

 بیماریهاي مطرح شده در بندهاي در صورتیکه خانم باردار داراي) یشخص نهیبا هز ،یبخش خصوص

  .قبلی باشد مشمول شرایط آن بند خواهد بود

  :باشد یمریز يها موارد منع مصرف واکسن آنفلوانزا شامل گروه -20

  واکسن ياز اجزا کیهر ایبه واکسن و ) یالکسیآناف رینظ( دیشد کیآلرژ يها سابقه واکنش يدارا افراد .1

عروقـی و افـت فشـارخون،     قلبـی  بـروز کهیرشـدید، تغییـرات   (مرغبه تخم دیشد تیحساس يدارا افراد .2

یـا   نفـرین  اپی نیازمنددریافت هاي ایجادواکنش یگوارشی و بطور کل تنفسی، بروز عالیم دیسترس

  )طبی مداخالت اورژانسی

پزشـک   وصـالحدید منافع و مضرات  یبررس با و اطیبا احت دیزا باواکسن آنفلوان ریز يها گروهدر -21
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  :گردد زیتجو

  یواکسن آنفلوانزا قبل افتیهفته پس از در 6 یباره در ط لنیگ يماریسابقه ب يدارا افراد .1

کامـل بـه    يواکسـن تـا بهبـود    زیتجـو  دیـ حاد متوسط یاشدید با یا بدون تب، با يماریب يافراد دارا در .2

  .افتاد قیتعو

) به منظور درمان یاپیشـگیري (ضدویروسی  غیرفعال آنفلوانزا همزمان با تجویزداروهاي واکسنیزتجو -22

  .منعی ندارد

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

  .نماید مذکورنمی هاي واکسن زایی در ایجادایمنی

  . منعی ندارد ردهیفلوانزا در زنان شغیرفعال آن واکسنتجویز -24

  .است يگزارش عوارض ناشی از واکسیناسیون ضرور نهیواکسن در زم رندگانیآموزش به گ ارائه -25

  .و گزارش گردد لیمربوطه تکم یاتیعمل يها انجام شده در فرم ونیناسیاست آمار واکس الزم - 26

) AEFI( ونیناسـ یسـن و واکس از واک یناخواسـته ناشـ   یدارد نسبت به گزارش عوارض جـانب  ضرورت -27

  .مربوطه اقدام گردد یاتیعمل يها ها و در فرم طبق دستورعمل

 یزدگـ  خیـ و بـدور از   خچـال ی یانیـ در طبقـه م  گرادیدرجـه سـانت   2- 8 يدر دمـا  دیـ آنفلوانزا با واکسن -28

  ). گردد زیدور ر دیواکسن با یزدگ خیدر صورت . (شود ينگهدار

بـه   ونیناسـ یآنفلـوانزا و دفـاتر ثبـت واکس    ونیناسـ یکارت واکسدر  ونیناسیو ثبت سابقه واکس صدور -29

 عینمونه کارت مذکور قبال ارائه وتوز. (باشد یم یعوارض ناخواسته الزام يریگیمنظور ثبت سوابق و پ

  )است دهیگرد

 هیکشورها را دارند جهت کاهش خطر ابـتال بـه آنفلـوانزا توصـ     ریکه قصد سفر به سا نیمسافر هیکل به -30

واکسـن   نیتـام . (نـد یآنفلوانزا اقدام نما ونیناسیهفته قبل از سفر نسبت به انجام واکس 2اقل حد شود یم

  )یشخص نهیبا هز ،یبخش خصوص قیاز طر

تـا  (آنفلوانزا قبل از شروع فصـل آنفلـوآنزا در جامعـه     ونیناسیشود در حالت مطلوب واکس یم هیتوص -31

 .انجام شود) مهر ماه انیپا

 )ACIP)Advisory Committee on Immunization Practices-United States,2017-18Influenza Season هیتوص نیآخر طبق -32

 29مـاه   11سـال و   8(سـال   9ماه تـا کمتـر از    6 نیسن نیمطلوب در کودکان ب یمنیپاسخ ا جادیا يبرا

 ایفصل  کیدر (اند  کرده افتیدوز واکسن در 2کمتر از ) رماهیت 10( 2017  يجوال 1که تا قبل از ) روز

تا قبـل از   کهیورتشود و در ص زیهفته تجو 4دوز واکسن به فاصله حداقل  2 ستیبا یم) یفصول متوال

دوز واکسـن   کینمـوده باشـند   افـت یواکسـن آنفلـونزا در   شـتر یب ایـ دوز و  2حـداقل   2017  يجوال 1

  .ندینما افتیدر يآنفلونزا در سال جار
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مـاه و   36کودکـان   يو بـرا   لیتـر میلـی  0.25ماه  35ماه تا  6کودکان  يدوز واکسن آنفلوانزا برا زانیم -33

در عضـله   حـاً یو ترج یبصـورت عضـالن   سـت یبا یکـه مـ   باشـد  یمـ لیترمیلی 0.5 نیبزرگتر همانند بالغ

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

و  یبصـورت عضـالن   سـت یبا یباشد که مـ  یم لیترمیلی 0.5و بزرگساالن  نیدوز واکسن در بالغ زانیم -34

  .  شود قیتزر دیدر عضله دلتوئ حاًیترج

 

  

  

  

  

  


