•سابقه حساسيت خفيف يا غير اختصاصي در دريافت كننده واكسن يا بستگان
وي(بجز حساسيت شديد شناخته شده فرد دريافت كننده واكسن به يكي از اجزاي
واكسن)
•تغذيه با شير مادر
•سوء تغذيه
•ابتال به زردي دوره نوزادي
•سابقه سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار در خانواده
•تماس خانگي با فرد دچار نقص ايمني
•سابقه جراحي اخير يا جراحي در آينده نزديك
•بيماري هاي مزمن غيرواگير قلب ،ريه )مانند آسم(،كليه يا كبد و بيماري هاي
متابوليك(مانند ديابت)
•بيماريهاوشرايط پايداروغير پيشرونده عصبي(مانند سندرم داون ،فلج مغزي*)
•سابقه تشنج در خانواده
•سابقه خانوادگي پيامد نامطلوب ايمن سازي (مگر موارد مرتبط با نقص ارثي
سيستم ايمني)
•دريافت اخير فرآورده هاي خوني يا گاماگلوبولين در گيرندگان واكسن هاي غير
فعال

واكنش هاي حساسيتي پس از ايمن سازي
واكنش هاي ازدياد حساسيت به دنبال تزريق واكسن ممكن است به ندرت رخ دهد .با
اين وجود تمام مراكز ارايه دهنده خدمات واكسيناسيون بايد آمادگي الزم جهت
برخورد مناسب با واكنش هاي حساسيتي شديد (مانند آنافيالكسي) را داشته باشند.
اين واكنش ها كه ناشي از حساسيت بيش از حد بيمار به خود واكسن يا ساير اجزاء
واكسن مي باشد ،شامل موارد زير است:
 -1واكنش حساسيتي شديد (مانندآنافيالكسي) :واكنش آنافيالكسي نسبت به آنتي
ژن هاي واكسن و تركيبات موجود در آن مانند آنتي ژن هاي تخم مرغ يا نئومايسين و
يا سرم حيواني در افراد حساس ايجاد مي شود .تظاهرات آنافيالكسي شامل كهير،
خارش ،تنگي نفس ،تب ،ورم صورت و يا كل بدن ،افت فشار خون يا شوک و گاهي
مرگ است .اين واكنش معموال حدود نيم ساعت پس از تزريق مشاهده مي شود.
سابقه آنافيالكسي به يك واكسن يا اجزاء آن ،از موارد قطعي منع مصرف واكسن
است .واكنش آنافيالكسي جزو اورژانس هاي پزشكي است .در اين موارد بايد ابتدا
اقدامات اوليه احيا مانند قراردادن بيمار در حالت خوابيده و باالتر قرار دادن پاها از
سطح شكم ،اطمينان از باز بودن راه هوايي و برقراري اكسيژن  8-6ليتر در دقيقه از
طريق ماسك انجام گيرد و در اولين فرصت ممكن بيمار به نزديك ترين مركز درماني
ارجاع شود.

در مراكز درماني بيمار تحت درمان با اپي نفرين يك در هزار (با دز 0 /01ميلي ليتر به
ازاي هر كيلوگرم وزن وحداكثر  0 /5ميلي ليتر) به صورت داخل عضالني (تكرار هر 15
  5دقيقه براي حداكثر  3دز) به عنوان درمان اصلي واكنش آنافيالكسي قرار ميگيرد.در صورت عدم پاسخ ،درمان با اپي نفرين داخل وريدي با رقت يك در ده هزار
وگلوكوكورتيكوئيد ،آنتي هيستامين ها و گشاد كننده هاي راه هوايي نيز انجام ميگيرد.
در برخي موارد در بيماران مبتال به واكنش آنافيالكسي به علت تورم شديد و مسدود
شدن راههاي هوايي،برخي اقدامات پيشرفته تراحيامانندتهويه مصنوعي موردنياز
است.
 -2واكنش موضعي آرتوس :اين واكنش به صورت ورم ،درد و حساسيت در محل
تزريق ،سفتي عضله محل تزريق و حتي تخريب بافتي در محل تزريق تظاهر مي كند.
علت اين واكنش ايجاد تركيب غير محلول آنتي ژن با آنتي بادي IgGدر ناحيه تزريق
مي باشد.
 -3بيماري سرم :بيماري سرم در افرادي كه براي ايمن سازي غير فعال ،سرم دامي
دريافت مي كنند  ،ممكن است  6تا  10روز بعد از دريافت سرم دامي مشاهده شود.
در اين بيماري تب ،كهير و خارش ،تورم تاندون ها و مفاصل و بزرگي غدد لنفاوي و
طحال مشاهده مي شود .شدت بيماري به مقدار سرم تزريق شده بستگي دارد .اين
عالئم معموال پس از يك هفته با دفع تدريجي سرم تزريق شده از بدن ،خودبخود
بهبود مي يابد.

فرآيند واكسيناسيون ايمن:
روش هاي كنترل عفونت و رعايت شرايط استريل
•فرد واكسيناتور قبل از تزريق بايد دست هاي خود را با آب و صابون بشويد.
•استفاده از دستكش فقط در صورت وجود زخم باز در دست هاي واكسيناتور ويا
احتمال تماس با مايعات بالقوه آلوده بدن ضرورت دارد.
•محل واكسيناسيون در صورت كثيف بودن بايد با آب و صابون شسته شود.
•محل تزريق بايد با پنبه الكل  70درصد به صورت دايره اي از مركز به خارج
ضدعفوني شود .براي تزريق واكسن بايد تا زمان خشك شدن الكل صبر كرد.
•نبايد از پنبه الكل هاي از قبل آماده شده استفاده شود.
نوع و اندازه سرنگ و سوزن تزريق و محل تزريق واكسن ها
بر اساس نوع واكسن ،روش تزريق و سن كودک  ،نوع و اندازه سرنگ متفاوت است.
تعريف گروه هاي سني بدين صورت است كه:
•منظور از گروه سني زير  1ماه ،بدو تولد تا  29روزگي است.
•منظور از سن يك ماهگي ،از يك ماه تا يك ماه و  29روز است.
•منظور از سن يك سالگي ،از يك سال تا يك سال و  11ماه و 29روز است.
•منظور از سن شش سالگي ،از شش سال تا شش سال و  11ماه و  29روز است.

شكل  -1وضعيت قرارگرفتن سوزن و سرنگ در تزريقات عضالني ،زيرجلدي و داخل جلدي
نكته هاي مربوط به تزريق واكسن
•از تزريق واكسن ها در ناحيه سرين به دليل احتمال آسيب به عصب سياتيك و يا كاهش
اثربخشي واكسن به علت زيادبودن بافت چربي در آن ناحيه بايد خودداري شود.
•اگر الزم باشد در يك جلسه واكسيناسيون ،بيش از يك نوع واكسن تزريق شود ،بايد در
محل هاي جداگانه (حداقل به فاصله  2 /5سانتي متر) و يا در دو اندام مقابل انجام شود.

• محل تزريق واكسن هاي ب.ث.ژ ،پنج گانه ،دوگانه خردساالن ،دوگانه بزرگساالن و
سه گانه در سمت چپ و محل تزريق واكسن هاي هموفيلوس آنفلونزاي تيپ ب ،فلج
اطفال تزريقي ،هپاتيت ب و MMRسمت راست است.
•واكسن ب.ث.ژ بايد به صورت داخل جلدي و در حد فاصل يك سوم فوقاني و دو
سوم تحتاني بازو تزريق گردد.
•واكسن هاي دوگانه ،سه گانه و پنج گانه را بايد حتما به شكل داخل عضالني و عميق
تزريق كرد .زيرا تزريق اين نوع واكسن ها در زير و يا داخل جلد مي تواند موجب
تحريك موضعي ،تشكيل گرانولوم ،نكروز بافتي و بروز آبسه استريل شود.
•در كودكان  25ماه و باالتر نيز چنانچه حجم عضله دلتوئيدكم باشد ،بايد تزريق در
ناحيه قدامي خارجي ران صورت گيرد.
•از مخلوط نمودن ويال واكسن هاي مجزا و استفاده از يك سرنگ براي تزريق دو يا
چند واكسن )به عنوان مثال ،واكسن دوگانه و واكسن هموفيلوس آنفلوانزاي تيپ ب(
بايد به شدت پرهيز نمود.
•براي تزريق هر واكسن بايد سرنگ مجزا استفاده شود .استفاده از يك سرنگ براي
تزريق دو يا چند نوع واكسن ممنوع است.

توصيه هايي براي كاهش ناآرامي  ،درد و تب
توصيه هاي گوناگوني براي كاهش درد و ناراحتي كودک هنگام واكسيناسيون ارايه

شده است .در اين ميان پدر و مادر نقش مهمي ايفاءمي كنند .بدين صورت كه بهتر
است پدر و مادر به جاي مهار كودک با خشونت و اجبار ،از روش هاي ايجاد آرامش
در كودک استفاده كنند .همچنين بهتر است به جاي استفاده از كلماتي مانند "درد" و

"سوزش" از كلماتي چون“"فشار كوچك“ استفاده نموده و هيچ گاه كودک را تهديد
به تزريق آمپول به عنوان مجازات براي رفتار نادرست وي نكنند.
عالوه بر اين چندين تكنيك جسماني و رواني براي به حداقل رساندن نا آرامي و درد
هنگام واكسيناسيون وجود دارد كه در ادامه به برخي از آن ها اشاره مي شود:

 -1روش هاي جسماني
•برقراري تماس پوست به پوست مادر و شيرخوار
•تجويز واكسن به كودک در آغوش والدين
•نوازش كودک پس از تزريق
•تزريق سريع واكسن بدون آسپيره كردن قبل از تزريق
•در مواردي كه چندين واكسن در يك نوبت بايد تجويز شود ،توصيه مي شود
واكسن هاي خوراكي در ابتدا و واكسني كه بيشترين درد را ايجاد مي كند ،در مرحله
بعدي تجويز شود.
 -2روش هاي رواني
•آرام كردن ،نوازش و دلجويي از شيرخوار حين و پس از واكسيناسيون
•انجام اقداماتي براي پرت كردن حواس كودک مانند استفاده از اسباب بازي ها يا
خواندن كتاب داستان براي كودک يا گذاشتن موسيقي مورد عالقه كودک
•عدم استفاده از لغات حاكي از اضطراب هنگام صحبت با كودک
•اجتناب از دادن اطمينان بيش از حد به كودک

توصيه هاي پس از تزريق واكسن
•پس از واكسيناسيون ،برخي واكنش ها مانند تب ،درد و تورم در محل تزريق و بي
قراري كودک شايع بوده و يادآوري اين مطلب به والدين از نگراني ايشان مي كاهد.
•در مواردي كه درمحل تزريق واكسن ،تورم و قرمزي وجود داشته باشد ،قرار دادن
پارچه سرد و مرطوب تميز در محل مي تواند در كاهش درد موثر باشد.
•توصيه مي شود بعد از تزريق واكسن پنج گانه و يا سه گانه در صورت بروز تب،
درد و بي قراري ،استامينوفن با دز مناسب تجويز شده ودر صورت نياز ،هر چهار
ساعت يك بار )حداكثر تا  5بار در  24ساعت( تكرار شود .در مورد كودكان دچار
بيماري هاي قلبي كه مستعد نارسايي حاد احتقاني در اثر عوامل تسهيل گر مثل تب
هستند ،پيشنهاد مي شود استامينوفن تا  48ساعت هم زمان و يا بعد از تزريق
واكسن پنج گانه و يا سه گانه تجويز شود.
•پس از واكسيناسيون بايد از پوشاندن لباس تنگ به كودک كه موجب وارد آمدن
فشار به محل تزريق مي شود ،اجتناب كرد.
•شستن محل تزريق واكسن و استحمام كودک پس از واكسيناسيون منعي ندارد.

نكته ها:
•در صورت فقدان كارت ايمن سازي يا سابقه معتبر ايمن سازي ،پس از بررسي
كامل و دقيق از جمله حافظه والدين كودک ،در صورت نياز ايمن سازي تكميل گردد.
•مالک سابقه معتبر ايمن سازي سند معتبري (از قبيل كارت واكسيناسيون ،ثبت در
دفاتر مراكز بهداشتي درماني ،خانه هاي بهداشت و تيم هاي سيار وگواهي پزشك)
است كه نشان دهنده واكسيناسيون فرد باشد.
•بعد از آخرين دز واكسن سه گانه در  6سالگي ،بايد هر ده سال يك بار ،واكسن دو

گانه بزرگساالن(  )Tdتزريق شود.

برنامه ايمن سازي زنان باردار
در خانم هاي باردار الزم است در اولين جلسه مراقبت دوران بارداري،
وضعيت ايمن سازي براساس جدول زير بررسي و تصميم گيري شود.
هم چنين براي اطمينان از ايجاد ايمني مطلوب براي مادر و كودک،
واكسيناسيون بايد به نحوي انجام شود كه در صورت نياز به دز دوم،
فاصله آن تا زمان تخميني زايمان 4 ،هفته يا بيشتر باشد .در شرايط
مراجعه ديرهنگام خانم باردار ،حداقل فاصله بين تجويز واكسن و زمان
تخميني زايمان 2 ،هفته است.
بديهي است در هر زمان كه مادر مراجعه نمايد ،بايد نسبت به
واكسيناسيون وي اقدام شود.

ايمن سازي افراد با تاخير در واكسيناسيون
با توجه به اهميت تكميل واكسيناسيون در زمان مقرر ،چنانچه فردي به موقع براي
دريافت واكسن هاي خود مراجعه ننموده باشد ،براي رساندن هر چه سريع تر فرد به
زمان معمول واكسيناسيون ،تنظيم زمان دريافت واكسن ها به شرح ذيل خواهد بود:
•حداقل فاصله بين نوبت هاي اصلي واكسن هاي سه گانه ،فلج اطفال،MMR ،
هموفيلوس آنفلوانزاي تيپ ب  ،نوبت اول و دوم واكسن پنج گانه و نوبت اول و دوم
هپاتيت ب :يك ماه
•حداقل فاصله بين نوبت دوم و سوم هپاتيت ب :دو ماه
•حداقل فاصله بين نوبت اول و سوم پنج گانه :چهار ماه
•حداقل فاصله بين نوبت اول و سوم هپاتيت ب :چهار ماه
•حداقل فاصله بين نوبت آخر واكسن سه گانه /پنج گانه و فلج اطفال و يادآور اول
واكسن سه گانه و فلج اطفال 6 - 12 :ماه
•حداقل فاصله بين نوبت هاي يادآور اول و دوم سه گانه و فلج اطفال :يك سال

نكات مهم در ايمن سازي كودكاني كه از  3ماهگي تا  6سالگي در موعد مقرر مراجعه
نكرده اند:
•در صورتي كه مابين دزهاي يك واكسن فاصله اي بيش از مقدار توصيه شده باشد،
نيازي به شروع مجدد سري واكسيناسيون از ابتدا يا تجويز دز اضافي نيست و بايد
برنامه ايمن سازي را ادامه داد.
•در صورت مراجعه تاخيري كودک پس از  4ماهگي ،واكسن تزريقي فلج اطفال در
اولين مراجعه و همراه قطره خوراكي تجويز مي شود.
•در هنگام تزريق اولين نوبت واكسن ،MMRكودک بايد حداقل  12ماهه باشد.
چنانچه سن كودک هنگام دريافت اولين نوبت واكسن MMRزير  18ماه باشد ،به
شرط آن كه فاصله حداقل يك ماه رعايت گردد ،نوبت دوم در سن 18ماهگي تزريق
مي گردد و چنانچه پس از  18ماهگي باشد ،نوبت دوم با رعايت يك ماه فاصله
تزريق مي شود.
•تزريق واكسن ب.ث.ژ از بدو تولد تا  12ماهگي انجام مي شود .بعد از  12ماهگي
تزريق ب.ث.ژ ضرورتي ندارد.
•از  5سالگي (  60ماهگي) به بعد ،در اولين مراجعه به جاي واكسن پنجگانه ،واكسن
سه گانه و هپاتيت ب تزريق مي گردد.

•بعد از  6سال تمام ( 6سال و  11ماه و  29روز ) تزريق واكسن سه گانه
ممنوع است و بايد از واكسن دوگانه بزرگساالن استفاده شود.
•در صورتي كه سن كودک هنگام تجويز يادآور اول سه گانه و فلج اطفال4 ،
سال يا بيشتر باشد ،يادآور دوم لزومي ندارد.

•درمواردي كه احتمال تاخير در واكسيناسيون كودک به علل گوناگون از
جمله سفر و زندگي در مناطق كوهستاني و صعب العبور وجود دارد ،ميتوان
با رعايت حداقل سن تجويز واكسن ها ،براي واكسيناسيون اين افراد اقدام
نمود.
•واكسن هاي غير زنده را مي توان همراه با يكديگر و يا همراه با واكسن

هاي ويروسي زنده و يا با هر فاصله ا ي با واكسن هاي زنده و يا غير زنده
تجويز كرد.
•واكسن هاي ويروسي زنده تزريقي (به استثناي تب زرد ) را بايد همزمان

و يا با رعايت حداقل يك ماه فاصله از ديگر واكسن هاي ويروسي زنده
تزريق كرد.

واكسيناسيون در شرايط و گروه هاي خاص
خفيف
هاي
بيماري
و
تب
هنگام
•بيماري هاي خفيف با يا بدون تب (مانند عفونت هاي خفيف دستگاه تنفسي فوقاني،
عفونت گوش مياني ،اسهال خفيف) ،استفاده اخير از آنتي بيوتيك و دوران نقاهت
بيماري هاي حاد ،مانع ايمن سازي و عاملي براي تاخير آن نيست.
•اگر كودكي مبتال به اسهال شديد باشد و هم زمان قطره فلج اطفال به او خورانده
شود ،بايد يك نوبت اضافي واكسن با فاصله حداقل يك ماه دريافت نمايد.
•در صورت ابتال فرد به بيماري حاد متوسط تا شديد (با يا بدون تب) ،الزم است ايمن
سازي تا زمان بهبودي حال عمومي به تعويق افتد.
نوزادان مبتال به زردي
•واكسيناسيون شيرخواراني كه در نوزادي به هر علت دچار زردي شده اند ،مطابق با
برنامه جاري واكسيناسيون كشوري صورت مي گيرد.

نوزادان نارس
•شروع برنامه ايمن سازي نوزادان نارس در صورت وضعيت باليني تثبيت شده
همانند ساير نوزادان است و نيازي به تعويق برنامه ايمن سازي يا كاهش مقدار
واكسن نيست.
•وضعيت باليني تثبيت شده در شيرخوار نارس به اين معناست كه وضعيت كلي
شيرخوار و روند رشد وي رو به بهبود مستمر بوده و نيازي به انجام هيچ نوع اقدام
درماني براي بيماري عفوني  ،بيماري متابوليك يا بيماري هاي حاد كليوي ،قلبي
عروقي ،مغزي يا تنفسي ندارد.
•واكسن هپاتيت ب بدون درنظر گرفتن شرايط باليني نوزاد ،ترجيحا هرچه سريع تر ،
الزم است تزريق شود.
•با توجه به اينكه نوزادان نارس با وزن تولد كمتر از  2كيلوگرم نيز چهار نوبت
واكسن هپاتيت ب ) بدو تولد  4 ، 2 ،و  6ماهگي ( دريافت مي نمايند  ،به دز اضافه
واكسن هپاتيت ب در يك ماهگي نياز ندارند.
•در صورتي كه نوزاد نارس در سن  2ماهگي هنوز در بيمارستان بستري باشد ،در
صورت وضعيت باليني تثبيت شده ،ايمن سازي مطابق با برنامه جاري انجام مي شود
ولي توصيه مي شود به جاي واكسن خوراكي فلج اطفال(  ،)OPVاز نوع تزريقي()IPV
استفاده شود يا واكسن خوراكي فلج اطفال پس از ترخيص از بيمارستان تجويز شود.

•نوزادان با وزن تولد كمتر از  1000گرم كه در بيمارستان بستري هستند ،بايد به
مدت  72ساعت پس از ايمن سازي از نظر وقفه تنفسي (آپنه) و برادي كاردي تحت
نظر قرار گيرند.
•توصيه مي شود به نوزادان نارس پس از رسيدن به سن  6ماهگي واكسن آنفلوانزا
تزريق شود.
•توصيه مي شود والدين ،مراقبين و افراد در تماس خانگي با نوزادان نارس ،واكسن
آنفلوانزا دريافت نمايند.
نوزادان متولد شده از مادر HBsAgمثبت
•توصيه مي شود در همه خانم هاي باردار ،تست HBsAgبه صورت غربالگري
روتين براي تعيين نحوه ايمن سازي نوزادان انجام شود.
•در صورتي كه نوزاد از مادر HBsAgمثبت متولد شده باشد ،بايد در اسرع وقت و
ترجيحاً طي  12ساعت اول پس از تولد ،واكسن هپاتيت ب را در عضله يك ران و
ايمونوگلوبولين اختصاصي هپاتيت ب (  )HBIGرا (به مقدار 0 /5ميلي ليتر) در عضله
ران ديگر دريافت كند .ادامه واكسيناسيون هپاتيت ب طبق برنامه واكسيناسيون
كشوري انجام خواهد شد .حداكثر مهلت دريافت ايمونوگلوبولين اختصاصي هپاتيت
ب تا  7روز پس از تولد است.

•در صورتي كه نوزاد از مادري با تاريخ تولد قبل از سال  1372و يا با شرايط نامعلوم
از نظر HBsAgمتولد شده باشد ،بايد در اسرع وقت و ترجيحا طي  12ساعت اول
پس از تولد ،واكسن هپاتيت ب به نوزاد تزريق شود و از مادر نمونه خون جهت
بررسي HBsAgگرفته شود .اگر جواب HBsAgمادر مثبت بود ،بايد نوزاد در اسرع
وقت و حداكثر طي  7روز اول پس از تولد ،ايمونوگلوبولين اختصاصي هپاتيت ب را
دريافت نمايد.
•تمامي نوزاداني كه از مادران HBsAgمثبت متولد شده اند حتي در صورت دريافت
واكسن هپاتيت ب و ايمونوگلوبولين اختصاصي هپاتيت ب  ،بايد از نظر وضعيت
HBsAgو HBsAbطي ماه هاي  9تا  18پس از تولد بررسي شوند.
كودكان با تشنج و ضايعات مغزي
•در شرايطي كه كودک مبتال به اختالالت عصبي مانند تشنج كنترل نشده ،صرع (مانند
اسپاسم شيرخوارگي) و بيماري هاي پيش رونده مغزي بوده و يا سابقه تشنجي كه
مورد ارزيابي قرار نگرفته ،داشته باشد ،تزريق واكسن حاوي سياه سرفه بايد تا زمان
ارزيابي كامل اختالل عصبي ،شروع درمان مناسب و پايدار شدن شرايط بيمار به
تعويق بيفتد .
•وجود صرع كنترل شده به مدت سه ماه ،فلج مغزي ( ، )CPتاخير تكاملي در كودک و
يا سابقه فاميلي تشنج يا اختالالت ديگر عصبي در خانواده ،مانعي براي دريافت
واكسن هاي حاوي سياه سرفه نيست.

