
 شرایط خاصدر  19کووید واکسن تزریق

 هستم؟واکسن  آیا مجاز به تزریق امتماس داشته بوده است 19مبتال به کووید  ی کهبا فردمن اخیرا  -

. در صورت مثبت ددهیانجام  PCR ابتدا باید تست دایتماس داشتهرا  19-به بیماری کووید تالبا فرد مب اگر اخیراً

روز باید از نظر  7-14برای مدت  ،منفی باشد PCR . در صورتی که تستدکنینباید واکسن تزریق  ،PCR بودن تست

 .ددهیانجام  دیتوانمیرا  این مدت بروز نکند، واکسیناسیون بعد از عالیم اگر. ویدپایش ش 19-کوویدالیم بروز ع

 وجود دارد؟ بعد از تزریق نوبت اول واکسن 19به بیماری کوویدآیا امکان ابتال  -

شود. با در افراد نمی 19-به هیچ عنوان باعث بروز بیماری کووید 19تزریق واکسن کوویدبله، الزم به ذکر است 

، شودهفته بعد از نوبت دوم کامل می 2ها چند هفته بعد از تزریق نوبت اول آغاز و زایی واکسنتوجه به اینکه ایمنی

قرار  19کووید  روسیو در معرض ونیناسیپس از واکس قاًیدق ایشخص بالفاصله قبل  اگر ممکن است بنابراین

که بیمار در صورتی محافظت نداشته است.ایجاد  یبرا یاست که واکسن وقت کاف لیدل نیا به نی. ابگیرد بیمار شود

بدن وی وجود دارد و  ماه ایمنی کافی در 6تا حدود شود  19-بعد از تزریق واکسن نوبت اول دچار بیماری کووید

 ماه آینده نیازی به دریافت واکسن ندارد.  6لذا تا 

 ؟شدم آیا مجاز به تزریق واکسن هستمهای عفونی بیماریعالیم در صورتی که در روز واکسیناسیون دچار  -

، تهوع، بی اشتهایی، تورم غدد لنفاوی، درد مفاصل و درد عضالنیتب، لرز، در صورت بروز عالیم عفونی )مانند 

بهتر است تزریق واکسن تا زمانی که ( و .. درد زیر شکم، سوزش ادرارسرفه، تنگی نفس، خلط، درد شکم، اسهال، 

 .به طور کامل بهبود پیدا کند به تعویق بیفتد الیمتب رفع شود و ع

 آیا افراد باردار مجاز به تزریق واکسن کووید هستند؟ -

 به .دارند قرار 19د یکوو دیشد یماریب یبرا شتریب خطر معرض در افراد ریسا با سهیمقا در باردار یهاخانم

 شتریب خطر معرض در باردار یهاخانم ریسا با سهیمقا در است ممکن 19دیبه کوو مبتال باردار یخانمها عالوه،

 در 19 دیکوو واکسن یمنیا خصوص در یمحدود مطالعات .باشند زودرس مانیزا مانند یباردار نامطلوب عواقب

 در اطالعات بودن محدود لیدل به کیاسپوتن و نیکووکس نوفارم،یس یهاواکسن. است شده انجام باردار یهاخانم

 محدود صورت به آسترازنکا واکسن رانیا ییبازار دارو در موجود یبرندها نیب از. دارند مصرف منع یباردار



 19 دیکوو یماریبه ب ابتال یبرا باال خطر در باردار خانم که یصورت در. است شده قیتزر باردار یهاخانم در

 .دینما قیتزر را آسترازنکا تواند واکسنیم معالج پزشک دیصالحد با باشد داشته قرار

 هستند؟  19آیا زنان شیرده مجاز به تزریق واکسن کووید  -

 یهاواکسن که ییجا آن . ازندارد وجود ردهیش زنان در 19دیکوو یهاواکسن یمنیا نهیزم در یکاف اطالعات

 .باشد داشته نوزاد یبرا یخطر رسدینم نظر به هستند رزندهیغ و فعال ریغ 19دیکوو

 از دارند مصرف منع یردهیش در اطالعات بودن محدود لیدل به کیاسپوتن و نیکووکس نوفارم،یس یهاواکسن

 در است. شده قیتزر ردهیش یهاخانم در محدود صورت به آسترازنکا ران واکسنیدرا موجود یبرندها نیب

عوارض  ای و )مانند کارکنان بهداشتی درمانی( 19دیکوو یماریب به ابتال یبرا باالخطر در ردهیش خانم کهیصورت

 پزشک دیصالحد با ای مانند بیماری فشارخون، دیابت،...( هست،) وجود بیمارهای زمینه 19 دیکوو یماریبابتال 

 .شود قطع یردهیش ستین ازین آسترازنکا واکسن قیتزر از عد. بدینما قیتزر را واکسن آسترازنکا تواندیم معالج

 آیا افراد با سابقه آلرژی مجاز به تزریق واکسن هستند؟ -

توانند واکسن اند، میداشته 19کس و یا سایر واکسن های غیر کوویدالتافرادی که سابقه حساسیت به غذا، داروها، 

را دریافت  19دتوانند واکسن کوویمی نیزرا دریافت کنند. بیماران دچار آلرژی فصلی، آسم و کهیر مزمن  19کووید

به غذاها و یا سایر داروها، منع مصرف برای دریافت  های آلرژیک شدیدواکنشبیماران با سابقه  همچنین کنند.

سن را در مراکز درمانی دارای امکانات احیا باید انجام دهند و بعد از واکسن ندارند. این بیماران حتما تزریق واک

شود افرادی که دچار واکنش آلرژیک شدید دقیقه پایش شوند. توصیه می 30دت تزریق واکسن حداقل به م

 .اند دیگر آن برند را تزریق نکنندو فوری به ترکیبات موجود در یک برند واکسن شده (کسیالآنافی)

 نباید نوبت دوم تزریق شود؟ بعد از تزریق نوبت اول واکسن کووید، صورت وجود چه عوارضیدر  -

 زمان اول ساعت 4تنگی نفس( در نه،یس خس خس ر،یکه )مانند یفور آلرژیک یهاواکنشدر موارد بسیار نادر 

 یبرند 19دیکوو واکسن دوم نوبت دینبا ماریب یمعالی نیچن بروز صورت در کند. بروز است ممکن واکسن، قیتزر

 یسفت و خارش ،قرمزی پوست مانند کیآلرژ واکنشدر صورت بروز  ند.ک افتیدر را است شده عارضه باعث که

 زمان در را دوم نوبت و  تزریق نوبت دوم واکسن بالمانع است واکسن، اول نوبت از بعد قیتزر محل اطراف در

 .شودتزریق می مخالف یفوقان اندام در حایترج یول شده هیتوص



 مشخص .دهد رخ نادر صورت به است ممکن 19کووید هایواکسن تزریق از بعد هفته چند تا صورت عصب فلج

ولی در صورتی که با واکسن کووید در ارتباط  .باشد 19کووید واکسن با ارتباط در عارضه این حد چه که تا نیست

 بت دوم نباید انجام شود.باشد تزریق نو

 19 کووید واکسن تزریق از بعد است ممکن تشنج و درجه 40 باالی تب مانند مثل عوارضیدر موارد بسیار نادر 

 با که عوارضصورتی درکند.  مراجعه درمانی مرکز به باید حتما بروز، بیمار صورت در نماید، بروز اسپوتنیک

 .نماید دریافت را اسپوتنیکواکسن  دوم نوبت نباید ،باشد داشته ارتباط 19کووید واکسن

 توانند واکسن تزریق کنند؟آیا بیماران مبتال به کاهش پالکت )یکی از سلول های خونی( یا هموفیلی می -

 بسیار ظریف استفاده هایسوزن از این دسته از بیماران توانند تزریق واکسن را انجام دهند. برایبا نظر پزشک می

 شود. معموالداده می قرار تزریق محل روی بر کمپرس دقیقه 5تا  2مدت به بعد از تزریق حداقل و شودمی

بروز  صورت شود. در ایجاد است ممکن واکسن عضالنی تزریق از بعد اولیه ساعت 4تا  2طی  مردگیخون

 وجود واکسن تزریق از بعد روز 2تا  1است  تورم ممکن و درد نماید. مراجعه پزشک به باید بیمار مردگیخون

 به باید شود مشاهده تزریق در محل روندهپیش قرمزی یا و شود تشدید عالیم این کهصورتی در اما باشد داشته

 کند.   مراجعه پزشک

کنند آیا بیمارانی که داروی ضد انعقاد خون مانند وارفارین و ضد تجمع پالکت مانند آسپرین مصرف می -

 مجاز به تزریق واکسن هستند؟

 بهتر دارند( INR بودن نامنظم سابقه که بیمارانی خصوص به( هستند وارفارین با درمان تحت که بیمارانی بله، در

 باشد 3 از کمتر بیمار INR اگر شود. انجام INR چک برای آزمایش واکسن، تزریق از ساعت قبل 72طی  است

تواند واکسن را دریافت می معالج، پزشک صالحدید با در صورت باالتر بود، انجام شود. تواندمی واکسیناسیون

 تواننددارو می قطع به نیاز مانند )آسپرین( هستند بدون پالکت ضد داروهای با درمان تحت که کند. همچنین بیمارانی

 .نمایند دریافت را واکسن

 هستند؟19مجاز به تزریق واکسن کووید  ایمنی سیستم نقص دچار بیمارانآیا  -

بیمارانی که تحت  اند وبرداشتن طحال قرارگرفتهجراحی عمل تحت ، بیماران ایمنی سیستم نقص دچار بیماران در

 .درمانی هستند باید طبق نظر پزشک اقدام به تزریق واکسن کنند درمان با داروهای شیمی



 تزریق واکسن در بیماران مبتال به بیماری های خودایمنی )اتوایمون( چگونه است؟ -

 فروکش زمان تا و ... هستند آرتریت روماتوئید ،لوپوسهای خودایمنی مانند  بیماری حاد مرحله در که بیمارانی در

 شدن ورشعله با است مکنم هاواکسن کلی تزریق طور بیفتد. به تعویق به واکسن تزریق است بهتر ،یبیمار کردن

 بیماری شدن ورشعله که باشد شرایطی در بیمار که صورتی در بنابراین باشد. ارتباط در خودایمنی های بیماری

 در شود. یریگتصمیم واکسیناسیون زمان مورد در باید معالج پزشک مشورت با ،زندگی وی شود تهدید باعث

 .ندارد وجود واکسن دریافت نظر از ممانعتی بداند صالح پزشک و باشد بیماری پایدار شرایط در بیمار که صورتی

 هستند؟ 19مجاز به تزریق واکسن کووید  سرکوب کننده سیستم ایمنی یداروها با درمان تحت مارانیبآیا  -

 کننده مصرف بیماران از هیچک در بنابراین باشند،نمی زنده ویروس حاوی19کووید هایواکسن از کدامهیچ

 داروهای برخی. شودینم بیماری به ابتال باعث 19کووید واکسن تزریق ،ایمنی کننده سیستم سرکوب داروهای

 با وجود، این با. شوندمی واکسن بهکاهش پاسخ  به منجر اثرشان بواسطه مکانیسم ایمنی سیستم کننده بسرکو

کننده سرکوب داروهای  با درمان تحت بیماران شودتوصیه می ،19کووید واکسیناسیون مزایای گرفتن نظر در

 بیماران، در این ایمنی سیستم پاسخ بهترین به دستیابی جهت .کنند دریافت را 19 کووید واکسن ،ایمنی سیستم

 .شودمیدر نظر گرفته  مشخصی زمانی فواصل واکسن تزریق و داروها این از برخی مصرف بین طبق نظر پزشک

 چگونه است؟ بدخیم تومورهای دچار بیماران واکسیناسیون در -

 و فرد به فرد صورت به باید بدخیمی، دچار بیماران در 19کووید  واکسیناسیون بندی زمان مورد در گیریتصمیم

 بتوان که باشد ای گونه به بیمار شرایط که صورتی در . بطور کلیشود انجام معالج پزشک مشاوره تحت

، درمانیشیمی شروع از قبل هفته 2 است بهتر واکسن کارایی حفظ جهت انداخت تعویق به را درمانیشیمی

 .انداخت تاخیر به تواننمی را بیماران درمانیشیمی موارد اکثر در ولی .باشد شده انجام 19کووید واکسیناسیون

 روزهایی در شودمی توصیه اما کند، دریافت را واکسن نیز درمانی شیمی دوره در تواندمی بیمار شرایطی چنین در

 .نشود تزریق واکسن شودمی درمانیشیمی بیمار که
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