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)سراسر کشور(دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاونین محترم بهداشتی دانشگاه
)سالیانهفصلیانفلوانزايواکسنگیرندهداراولویتگروههاي(1394سالدرانفلوانزاواکسیناسیونبخشنامه: موضوع

سالم علیکم

جهت استحضار و بهره 1394ده واکسن انفلوانزاي فصلی در سال احتراما به شرح زیر بخشنامه گروههاي اولویت دار گیرن
توجه به این نکته ضروري می باشد که بر اسـاس سـهمیه اختصـاص  یافتـه سـال جـاري برنامـه        .برداري ارسال می گردد

.ریزي جهت اولویت بندي داخلی گروههاي هدف بعمل آید

. گـردد اقـدام ) خـدماتی ،درمـانی ،بهداشـتی ( پرسـنل واکسیناسـیون بهنسبتتابعهدولتیبیمارستانهايدرکلیه.1
عفـونی، بخشـهاي دربخش یااتاق ایزوله تنفسی فشارمنفی ،بخشهاي فوق تخصصی ریـه، شاغلپرسنلبااولویت
)دولتیبخشطریقازواکسنتامین. (میباشدویژهبخشهايوسایرآزمایشگاه،ICU،CCU،اورژانساطفال،

خانـه –زایمـانی تسهیالتمراکز-بهداشتیپایگاههاي–درمانیبهداشتیمراکز(داشتیبهدرسیستمشاغلپرسنل.2
بـا مبـارزه ( بهداشـتی مراقبتهايوتیمآنفلوانزاوشبهآنفلوانزاوردیدهدرمراکزشاغلپرسنلو) بهداشتهاي

)دولتیبخشطریقازنواکستامین.(گردندواکسینه) آزمایشگاه،بهداشتآموزش،محیطبهداشت،بیماریها

)دولتیبخشطریقازواکسنتامین.(گردندواکسینه115اورژانسدرپایگاههايشاغلپرسنل.3

واکسـینه ) هـوایی -دریـایی -زمینـی مـرزي هـاي پایانـه (مـرزي بهداشـتی مراقبـت پایگاههـاي درمسـتقر پرسنل.4
)دولتیبخشطریقازواکسنتامین.(گردند

( مینماینـد فعالیـت پرنـدگان بامرتبطقسمتهايدرکهزیستمحیطحفاظتازمانسودامپزشکیسازمانپرسنل.5
)دولتیبخشطریقازواکسنتامین.(گردندواکسینه) مربوطههايسازماننامهمعرفیبرابر

و انجمـن  درمـان معاونـت همـاهنگی بـا دانشگاهآنپوششتحتسلسیکلوماژورتاالسمیودیالیزيبیماران.6
)دولتیبخشطریقازواکسنتامین.(گردندطه واکسینههاي مربو

ازواکسـن تـامین .(گردندواکسینهدانشگاهآنرفتاريبیماریهايمشاورهمراکزباهماهنگی)  HIV/AIDS(بیماران.7
)دولتیبخشطریق
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عضـالنی عصـبی معلـولین وحرکتـی جسـمی ومعلـولین ) دولتـی ( سـالمندان نگهـداري درمراکزساکنسالمندان.8
سـازمان باهمـاهنگی اجتمـاعی دیـده آسـیب وزنانسرپرستبیوکودکانمزمنروانیوبیمارانذهنیومعلولین
)دولتیبخشطریقازواکسنتامین.(گردندواکسینهبهزیستی

50سال و بـالغین بـاالي   5انجام واکسیناسیون براي افرادي که در تماس خانگی و یا ارائه خدمات به کودکان زیر .9
داراي مشکالت طبی هستند و در معرض خطر باالي عوارض شدید ناشی از انفلوانزا  هسـتند بـا هزینـه و    سال که 

.تامین واکسن از طریق بخش خصوصی انجام پذیر می باشد

داراولویـت گروههايکلیهو خیریه جهتغیردولتیدرمانگاههايوبیمارستانهادرهماهنگی انجام واکسیناسیون.10
توسـط خصوصـی دربخشواکسنوتامینهزینهبابخشنامهایندرمذکورانفلوانزاياکسنودریافتمشمولو

.بعمل آیدکارفرما

ونماینـد مـی فعالیـت درمـانی بهداشـتی خـدمات ارائـه بخـش درکـه امنیتیوانتظامیونظامینیروهايپرسنل.11
کـل سـتاد نظـر کسـب بـا (مـذکور اينیروهـ درمانوبهداشتادارهمعرفیوهماهنگیباویژهنیروهايهمچنین

واکسـینه موجـود دپـوي گـرفتن نظـر دربـا ودولتیبخشطریقازواکسنتامینصورتدرو)  مسلحنیروهاي
.گردند

بـا  مربوطـه دسـتگاه نامهمعرفیوهماهنگیبادولتیواداراتسازمانهاسایردرشاغلدرمانیبهداشتیپرسنل.12
بخـش طریـق ازواکسـن تـامین .(گردنـد بخشـنامه ، واکسـینه  2و بند 1در بند در نظر گرفتن اولویتهاي ذکر شده

)دولتی

جامعه ایثارگران وجانبازان باتوجه به میـزان واکسـن وبااولویـت گروههـاي داراي بیماریهـاي مـزمن، بیماریهـاي        .13
تـامین  (سینه گردنـد تنفسی ، شاغل دراموربهداشتی ودرمانی وهماهنگی باادارات کل بنیادشهید وامورایثارگران واک

) واکسن ازطریق بخش دولتی

محـدودیت بهتوجهبااما.نماینددریافتراانفلوانزاسالیانهواکسنتوانندمیباالبهماهه6افرادکلیهسنینظراز.14
4تاماه6سنیگروهسال و در 65بخصوص افراد باالي سال50بااليافراددرسنیاولویت،واکسنموجودي

.نمایندتامینراخودواکسنخصوصیبخشطریقازتوانندمیمتقاضیان.باشدمی) ماهه59(سال
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بیماریهـاي -)هیپرتانسـیون بجـز (عروقیمزمن قلبیبیماریهاي-)آسمشامل(ریويمزمنبیماریهايدارايبیماران.15
دریافـت مشمولنیز) سملیتودیابتشامل(متابولیکخونی،اختالالتبیماریهاي مزمن کبدي،عصبی،مزمن کلیوي،

:باشدمیزیرگروههايبااولویت.باشندمیمعالجپزشکنظرونسخهباانفلوانزافصلیواکسن

a.تیپدیابتبهمبتالافرادIتیپوIIخصوصیبخشطریقازواکسنتامین(اندشدهدارعارضهکه(
b.وگذشـته یکسـال طـی درسـتان بیماردربستريسابقهدارايشدیدمزمنبرونشیتوآسمبهمبتالیان

)خصوصیبخشطریقازواکسنتامین(کورتیکوستروئیدهابادائمدرمانتحت
c.دولتیبخشطریقازواکسنتامین(ایمنیضعفبهمنجرژنتیکبیماریهاي(
d.دولتیبخشطریقازواکسنتامین(اکتسابیارثیعضالنیعصبیبیماريبهمبتالافراد(
e.دولتیبخشطریقازواکسنتامین(نخاعقطعونخاعیاتضایعبهمبتالبیماران(
f.خصوصیبخشطریقازواکسنتامین(توجهقابلجذبسوءدارايبیماران(

مشـمول نیـز انـد شـده ایمنـی نقـص دچارداروتوسطکهبیمارانیجملهازایمنیسرکوبونقصدارايبیماران.16
بی بضاعت بیمارانجهتواکسنتامین. (باشندمیمعالجشکپزنظرونسخهبافصلیانفلوانزايواکسندریافت
دربسـتري بقیه بیماران بستري در بخش دولتـی و بیمـاران  درودولتیسیستمطریقازدولتیبخشدربستري

.)بودخواهدخصوصیبخشطریقازخصوصیبخش

واکسـن دریافـت مشمولدارندقرارآسپیرینبامدتطوالنیدرمانتحتکهسال18تاماه6سنیگروهدرافراد.17
)خصوصیبخشطریقازواکسنتامین. (باشندمیمعالجپزشکنظرونسخهبافصلیانفلوانزاي

دریافـت مشمول)  40بیشترازیامساوي"BMI"بدنیتودهشاخص(بیمارگونهچاقییامفرطچاقیبهمبتالافراد.18
)خصوصیبخشطریقازواکسنتامین. (باشندمیالجمعپزشکنظرونسخهبافصلیانفلوانزايواکسن

طبق نظر سازمانهاي بهداشتی جهانی خانم هاي باردار باالخص خانمهایی که در فصل انفلوانزا بـاردار هسـتند یـا    .19
باردار می شوند نیـز جـزو گروههـاي پرخطـر محسـوب  مـی شـوند و بهتـر اسـت واکسـن انفلـوانزا را دریافـت             

در صورتی که خانم باردار داراي بیماریهاي مطرح شده در بنـدهاي قبلـی   ).بخش خصوصیتامین از طریق (نمایند
.باشد مشمول شرایط آن بند خواهد بود 

:باشدمیزیرگروههايانفلوانزا شاملواکسنمصرفمنعموارد.20
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a.تغییـرات قلبـی عروقـی و افـت فشـارخون     -بروز کهیر شـدید ( مرغتخمبهشدیدحساسیتدارايافراد-
ایجـاد واکنشـهاي نیازمنـد دریافـت اپـی نفـرین یـا مـداخالت         -بروز عالیـم گـو ارشـی   -ترس تنفسیدیس

)اورژانسی طبی
b.باره بدنیال دریافت واکسن انفلوانزاگیلنبیماريسابقهدارايافراد
c.این افـراد بایـد تـا زمـان بهبـودي از دریافـت       ( یا بدون تببامتوسط یا شدید همراهبیماريدارايافراد

.)اکسن خودداري نمایندو
d.انفلوانزاواکسنبهحساسیتقبلیسابقهدارايافراد
e.افرادي که بطور کلی نباید واکسن دریافت نمایند.

منعـی  ) به منظـور درمـان یـا پیشـگیري    (تجویز واکسن غیرفعال انفلوانزا همزمان با تجویز داروهاي ضدویروسی .21
.ندارد

.ر واکسن ها،  تداخلی در ایجاد ایمنی زایی واکسنهاي مذکور نمی نمایدتجویز واکسن غیرفعال انفلوانزا با سای.22
.انجام واکسیناسیون انفلوانزا در زنان باردار و شیرده منعی ندارد.23
.استناشی از واکسیناسیون ضروريعوارضگزارشدرزمینهواکسنگیرندگانبهآموزشارائه.24
.گرددوگزارشتکمیلمربوطهعملیاتیفرمهايدرشدهانجامواکسیناسیونآماراستالزم.25
فرمهـاي در)AEFI(واکسیناسـیون وواکسـن ازناشـی ناخواسـته جانبیعوارضگزارشبهنسبتداردضرورت.26

.گردداقدامابالغیبرابردستورالعملهايمربوطهعملیاتی
گیـري عـوارض   صدوروثبت سابقه واکسیناسیون درکـارت واکسیناسـیون آنفلـوانزا بـه منظـور ثبـت سـوابق وپی       .27

)نمونه کارت مذکور قبال ارائه وتوزیع گردیده است(ناخواسته الزامی می باشد 


