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 معاون محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ... 

 دستورالعمل ادغام واكسن تزريقي فلج اطفال در برنامه جاري ايمن سازيموضوع: 

  با سالم و احترام 

سن مذكور به شرح ذيل دستورالعمل تجويز واك جهت استفاده گروه هاي واجد شرايط ،)IPV(با توجه به توزيع واكسن تزريقي فلج اطفال 

مراكز بهداشتي  مراكز بهداشت شهرستان ها ، كليه اعالم مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب جهت استحضار و اجرا به

  درماني ،پايگاه ها ، خانه هاي بهداشت و بخش خصوصي منطقه تحت پوشش ابالغ گردد.

 گروه هاي واجد شرايط دريافت واكسن •

بايد  ماهگي مي رسند ،  4ني كه پس از  ادغام واكسن تزريقي فلج اطفال در برنامه جاري ايمن سازي به سن شيرخوارا - الف

ماهگي  4دريافت نمايند. در صورت مراجعه تاخيري پس از  نيز همراه با واكسن خوراكي فلج اطفال يك نوبت واكسن تزريقي

  اير واكسن هاي مورد نياز تجويز خواهد شد.واكسن تزريقي فلج اطفال همراه با س ، در اولين مراجعه

بايد واكسن تزريقي دريافت نمايند .حداقل سن  ،دريافت قطره خوراكي فلج اطفال شيرخواران و كودكاني كه به دليل منع -ب

  هفتگي بوده و شامل موارد زير است: 6دريافت واكسن تزريقي فلج اطفال در اين گروه 

كمتريا  CD4سال و باالتر يا  6در سن 200كمتر يا مساوي   CD4پايين(  CD4ا عالمت يا ب HIV كودكان مبتال به عفونت -

  سال). 6درصد در سن زير  15مساوي  

  .كودكان دچار نقص اوليه سيستم ايمني  -

ر كودكان تحت درمان با داروهاي پايين آورنده قدرت دفاعي بدن نظير داروهاي شيمي درماني يا كورتيكواستروئيدها (د -

ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن از پردنيزون يا  2،دريافت روزانه مساوي يا بيش از  كيلوگرم 10كودكان با وزن كمتر از 

ميلي گرم از  20دريافت روزانه مساوي يا بيش از  كيلوگرم، 10روزيا بيشتر و در كودكان با وزن بيش از  14معادل آن براي 

  .روز يا بيشتر)  يا  كودكان تحت درمان با اشعه  14  پردنيزون يا معادل آن براي

  .مبتاليان به لوسمي ، لنفوم و ساير سرطان ها   -

  دريافت كنندگان پيوند مغز استخوان كه نياز به تكرار ايمن سازي پس از دريافت پيوند را دارند. -

 ممنوع تجويز قطره خوراكي فلج اطفال سيستم ايمني  ،بيماران مبتال به  نقص اوليه يا اكتسابي  با تماس خانگيدر افراد در  -

  استفاده كرد. IPVاست و بايد از 

واكسن تزريقي فلج  از ، دربيماران دچار آترزي مري كه داراي گاستروستومي مي باشند ، بهتر است به جاي قطره خوراكي  -

 اطفال استفاده كرد.

 نكات مورد توجه در تجويز واكسن تزريقي فلج اطفال •

واكسن تك دزي نيز براي استفاده در مناطق كم جمعيت  دزي است. 5 توزيع شده فلج اطفال واكسن تزريقي  -
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روستايي (براي كاهش ميزان اتالف واكسن) درخواست شده وليكن هنوز تامين نشده است. تا زمانيكه واكسن 

 ه گردد.دزي براي تمام مناطق كشور استفاد 5تك دز توزيع شود بناچار از واكسن هاي 

 ويال واكسن مي باشد. بدنه برروي  VVMدزي داراي  5واكسن هاي  -

دزي پس از بازشدن در صورت نگهداري در شرايط زنجيره سرما ، رعايت شرايط استريل در تزريق  5ويال هاي  -

بل روز پس از باز شدن قا 28، تا  2و  1در مراحل  VVMتمام دزها ، عدم انقضاي تاريخ مصرف و قرار داشتن  

 مصرف است.

روي  بر VVMداراي برچسب به ميزان محدود و براي موارد نقص ايمني توزيع شده است،  الزم به ذكر است ويال هاي تك دزي كه قبال

  دزي افتراق داده شوند. 5و بايد با ويال هاي  هستندساعت پس از بازشدن قابل مصرف  . اين ويال ها تا ششدرب ويال مي باشد

از مصرف واكسن هاي به رنگ كامال زرد  يا بنفش  بايد رنگ واكسن از زرد پرتقالي تا نارنجي متمايل به قرمز متغير است. -                

  خودداري شود.

درجه سانتي گراد  و در طبقه مياني يا پاييني يخچال نگهداري شده و  2 - 8واكسن بايددر تمام طول زنجيره سرما در  -

 ناب شود.از يخ زدن آن اكيدا اجت

  سي سي عضالني مي باشد. تزريق وريدي واكسن اكيدا ممنوع است. 5/0اكسن به صورت مايع بوده  و ميزان تزريق آن و -

ماهگي در ناحيه قدامي خارجي ران راست ( محل تالقي  ثلث فوقاني و مياني ران ) و در كودكان   24محل تزريق تا  -

  اشد.ناحيه دلتوئيد مي ب ماهه و بزرگتر ، 25

واكسن از يك ديگر ،پنتاواالن در ران چپ و  واكسن تزريقي فلج اطفالبراي تفكيك عوارض موضعي واكسن پنتاواالن و   -

مي شود در دو اندام  توصيه  درصورت تزريق هم زمان با ساير واكسن ها در ران راست تزريق مي گردد. تزريقي فلج اطفال

 سانتي متر تزريق شود.  5/2مقابل ويا دريك اندام با حداقل فاصله 

 هم زمان و يا با هر فاصله زماني با تمام واكسن هاي زنده و غير فعال قابل تزريق است.  واكسن تزريقي فلج اطفال -

  اكيدا اجتناب شود. بايد از مخلوط كردن اين واكسن با ساير واكسن ها  -                  

  تزريق دزهاي بعدي ممنوع است. ، ي شديد (مانند آنافيالكسي ) به دز قبلي واكسن در صورت واكنش حساسيت -                  

هاي متوسط يا شديد (با يا بدون تب ) و بيماري هاي حاد تب دار ، تزريق واكسن بايد تا زمان بهبودي به  درموارد بيماري -                

  تعويق افتد.
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  گروه هاي سني درج گردد.  به تفكيك   105بايد در فرم آماري  ريقي فلج اطفالواكسن تز تجويزآمار  -                

دانشگاه  نيمه دوم شهريور در برنامه در ، پس از افتتاحيه كشوري برنامه توسط مقام محترم وزارت و معاون محترم بهداشتي -              

 به اطالع خواهد رسيد . اجراي برنامه افتتاحيه در دانشگاه ها با حضورشروع از طريق پورتال اين مركز دقيق شروع خواهد شد. تاريخ  ها

، صدا و سيما و رسانه هاي محلي و ساير مقامات محترم   مقامات محترم استانداري و فرمانداري، رياست و هيات رئيسه محترم دانشگاه

 موجب مزيد امتنان است.

  

 

 

 

  

 

  


