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 معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

 واکسیناسیون آبله مرغان در گروه های پرخطر: موضوع

 با سالم و احترام

 با سالم و احترام

براي ايمن سازي گروه هاي پرخطر (  Varivax)تامين  تعداد محدودي واكسن آبله مرغان به استحضار مي رساند  اين مركز نسبت به

 :لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات ذيل صورت گيرد. اقدام نموده است

  از سردخانه كشوري طبق جدول پيوست  دريافت سهميه واكسن -1

 براي واكسيناسيون گروههاي پر خطر و آموزش كاركنان آن مراكز درماني –تعيين تعدادي از مراكز بهداشتي  -2

بيماران نيازمند  ، اعصاب  و پيوند عضو  جهت ارجاعهماهنگي با بيمارستان هاي داراي بخش هماتولوژي، انكولوژي ، عفوني  -3

 .بيمارستان هااين  درماني منتخب به پزشكان محترم –و اعالم مراكز بهداشتي  ايمن سازي با معرفي نامه پزشك 

 :گروه های پرخطر نیازمند ايمن سازی 

د سابقه ابتال به آبله مرغان كه در مرحله خاموشي كامل بيماري بدخيم بوده و حداقل سه كودكان با  بيماري هاي بدخيم  و فاق -

الزم به ذكر است در مورد كودكان دچار لوسمي كه در مرحله خاموشي كامل . ماه  از قطع شيمي درماني آن ها گذشته است

( براي مقابله با عوارض احتمالي)ويروسي بيماري  هستند ،  واكسيناسيون بايد صرفا در صورت دسترسي به داروهاي ضد 

 .صورت گيرد

 فاقد سابقه ابتال به آبله مرغانمثبت فاقد عالمت يا با عالئم خفيف نقص ايمني و   HIVكودكان   -

(CD4  سال و باالتر ،يا  5در سن  222بيشتر يا مساويCD4  سال 15در سن زير %  15بيشتر يا مساوي) 

 .طر  كه فاقد سابقه ابتال به آبله مرغان هستندهاي پرخ اعضاي خانواده گرو ه -

 دريافت كنندگان پيوند -

صورت  در گيرند، مي قرار Gilenya(Fingolimod) داروي درمان با تحت كه ( MS ) اسكلروزيس مولتيپل به المبت بيماران -

 را دريافت مرغان آبله واكسن مذكور يدارو شروع از قبل ماه يك بايد آن، عليه واكسيناسيون يا مرغان آبله به الابت منفي سابقه

 .كنند

 

 :نحوه تجويز واکسن

 .دو دز نيم سي سي با فاصله حداقل سه ماه: سالگي  12ماهگي تا  12از  -
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 .هفته 4دو دز نيم سي سي با فاصله حداقل : سالگي به بعد 13از  -

ه هاي كوچك در ران و در افراد بزرگ تر معموال در بچ. در قسمت خارجي ران يا فوقاني بازو است به صورت زيرجلدیتزريق  -

 .از تزريق عضالني يا وريدی واکسن بايد اکیدا خودداری شود. در قسمت فوقاني بازو تزريق مي شود

 .شود نگهداري )درجه 2-8 ( يخچال در بايد واكسن -

 .درجه نگهداري شده و از فريز كردن آن اجتناب شود 32حالل واكسن بايد در حرارت زير  -

 .محافظت شود نور از و شده نگهداري مقوايي جعبه در بايد اكسنو ويال -

 .شود استفاده (دقيقه 32 طي حداكثر )بالفاصله بايدترجيحا   سازي آماده از پس واكسن -

 پالسما، خوني، هاي فرآورده دريافت صورت در .تجويزكرد ها واكسن ساير با زمان هم توان مي را مرغان آبله واكسن -

 دريافت دنبال به . افتد تعويق به تجويزواكسن بايد ،(VZIG ) مرغان آبله اختصاصي ايمونوگلوبولين يا انسانيايمونوگلوبولين 

 فرآورده از استفاده واكسيناسيون، از پس .شود نبايد استفاده ماه يك براي VZIG شامل ايمونوگلوبولين نوع هيچ اين واكسن،

 .است منوعم هفته 6 براي ) ساليسيالت( حاوي آسپرين هاي

 .تجويز واكسن بايد تا زمان بهبودي به تعويق افتد در صورت بيماري  حاد شديد يا متوسط ، -

 كودكان براي روز در گرم ميلي 22 از بيش يا وزن كيلوگرم هر ازاي به گرم ميلي2 از بيش( باال دز با پردنيزون كه كودكاني در -

 بايد كنند، مي   مصرف روزانه صورت به )بيشتر يا روز 14 ( طوالني مدت به و آن معادل ويا )كيلوگرم 12 از بيش وزن با

 .كرد اجتناب آبله مرغان واكسن تجويز از درمان دوره اتمام از پس ماه يك تا حداقل

با تاريخ انقضاي  L232232براي شماره سريال   (MSD)الزم به ذكر است دستورالعمل فوق  بر مبناي بروشور كارخانه سازنده 

 .كاربرد دارد و قابل تعميم به ساير انواع واكسن آبله مرغان نمي باشدهمين شماره سريال ين شده  و صرفا براي تدو 8/11/2213

  

 

 

  

 

 


