
اصول و اقدامات اجرایی براي ادغام 
واکسن پنتاواالن 

در برنامه جاري ایمن سازي کشور



Pentavalent vaccine contains:
Diphtheria toxoid
Tetanus toxoid
B Pertussis whole cell
HBSAg (rDNA)
Purified capsular Hib polysaccharide(PRP-T)

Conjugated to carrier protein(Tetanus toxoid)
Adsorbed on Aluminium phosphate
Preservative: thiomersal.



Manufactured by
Serum Institute of India
WHO prequalified



فواید واکسن پنتاواالن
کاهش دفعات تزریق 

کاهش درد و ناراحتی براي شیرخوار
کاهش عوارض ناشی از تزریق

سهولت برنامه ریزي
هزینه اثربخش

افزایش پوشش ایمن سازي
کاهش مصرف سرنگ 



گروه سنی واجد شرایط دریافت واکسن

هفتگی6:واکسندریافتسنحداقل
شودمیشروعماهگی2ازایرانبرنامهدرواکسن

پرگروهدرمگر(شودنمیتوصیهسالگی5ازبعد
)خطر

بعدبهسالگی7از،سرفهسیاهجزءدلیلبه
استممنوع



پنتاواالنتجویز واکسن  گروه هدف 

دوواکسندریافتبرايکهشیرخوارانی)1
کنندمیمراجعهماهگی

برايمقررموعددرکهسال5زیرکودکان)2
.اندنکردهمراجعهواکسیناسیون



برنامه جدید ایمن سازي
6 Years18

Months
12

Months
6

Months
4

Months
2

Months
At

Birth
Vaccine

****BCG

************************OPV

****Hep B

************************Penta

********DTP

********MMR



برنامه ایمن سازي
ماهگی6و4و2دردزسه

دادهتکانبخوبیوآرامیبهبایدتزریقازقبل
.شودیکنواختتاشود
عمیقعضالنیصورتبهلیترمیلینیم

رانخارجیقدامیناحیهدر
.شودخوددارياکیدابایدجلديزیرتزریقاز

.نداردبازسازيبهنیازيواستمایعواکسن



محل تزریق عضالنی در شیرخواران
)قدامی خارجی ران (



نحوه تزریق عضالنی





شرایط نگهداري
استموجوددزيدهودزيتکهايویالدرپنتاواالن
شرطبهاستاستفادهقابلروز28تابازشدنازپسدزيدهویال:

.باشدنگذشتهمصرفتاریخ
.باشدشدهنگهداريسرمازنجیرهشرایطدر

.باشدنشدهورغوطهآبدرویالدیوار
.باشدشدهرعایتدزهاتمامتزریقدراستریلشرایط
VVMباشد2یا1مراحلدر.



شرایط نگهداري

هرگز نباید یخ بزند
درجه2- 8در نگهداري 
VVMتوجه به 



نحوه تزریق در افراد مبتال به 
اختالالت خونریزي دهنده 



)کوچکتریا23شماره(نازكسوزنازاستفاده
دقیقهدوحداقلبراي)مالشبدون(مداومفشار

طیواکسنتزریق،انعقاديفاکتورهايازاستفادهصورتدر
فاکتوردریافتازساعت24

محلدرهماتومبروزاحتمالنظرازبیمارهمراهانبههشدار
تزریق

وآسپرینمصرفاز(استامینوفنباکودكتبیادردرفع
بهناپروکسنیابروفنماننداستروئیديغیرهايالتهابضد

)شوداجتناببایدخونریزيبروزخطردلیل



واکسیناسیون شیرخواران با 
وزن تولد

گرم2000کمتر از 



تولدبدودرBهپاتیتواکسندریافت
ازBهپاتیتواکسننوبتسهدریافت

ماهگی6و4و2درپنتاواالنطریق
نداردضرورتماهگییکدز



عوارض واکسن
درد ،تورم و قرمزي در محل تزریق : خفیف

و تب
نادر و عمدتا مربوط به جزء سیاه : شدید

سرفه مانند تب شدید ، آنسفالوپاتی ،  
.....تشنج و



لزوم آموزش و ثبت دقیق عوارض
باورهاي غلط در مورد ایمن سازي



پنتاواالنواکسن موارد منع مصرف 
واکسنقبلیدزبهشدیدحساسیت
جزءبهمنتسبشدیدعوارضبروزصورتدر

،واکسیناسیونبعدينوبتدر،سرفهسیاه
Bهپاتیتواکسن+خردساالندوگانهواکسن

میتزریق)مجزاواکسنسه(Hibواکسن+
.شوند



واکسندریافتمنعسازيایمننامطلوبپیامدخانوادگیسابقه
)مادرزاديایمنینقصبامرتبطپیامدبجز(نیست

نیستواکسندریافتمنعتشنجخانوادگیسابقه.
عصبیبیماريدرمان،تحتصرعمانندعصبیشدهکنترلبیماري

واکسندریافتمنعتکاملیتاخیروCPمانندپیشروندهغیر
.نیست

ردزمانتاواکسیناسیون،تشنجاخیرشخصیسابقهموارددر
.افتدمیتعویقبهعصبیپیشروندهبیماري



تب،بدونیابا،شدیدتامتوسطحادبیماريموارددر
بهکودكعمومیحالبهبوديزمانتاواکسیناسیون

افتدمیتعویق
بردلیلیاسهال،مختصر،تبسرماخوردگیبهابتال

.نیستسازيایمنتعویق





 مراجعهدر صورتی که کودك در هنگام
داشته باشدماه 12کمتر از 

.Iپنتاواالن:مراجعهاولین
.IIپنتاواالن:مراجعهاولینازپسماهیک

.IIIپنتاواالن:مراجعهدومینازپسماهسه
)4 -1-0(



حداقل فاصله بین نوبت اول و سوم  
Bهپاتیت

هفته  16
است



، فلج اطفال  BCG ،MMRتجویز واکسن هاي 
و دزهاي یادآور ثالث و فلج اطفال، مطابق 

.  برنامه جاري ایمن سازي است



 مراجعهدر صورتی که کودك در هنگام
داشته باشدماه 59تا 12

.Iپنتاواالن:مراجعهاولین
.IIهپاتیتوثالث:مراجعهاولینازپسماهیکB
.IIIهپاتیتوثالث:مراجعهدومینازپسماهسهB

)4-1-0(
وثالثیادآوردزهايواطفالفلج،BCG،MMRهايواکسنتجویز

.استسازيایمنجاريبرنامهمطابقاطفال،فلج



در صورتی که کودك در هنگام مراجعه
داشته باشدسال یا بیشتر 5

برايBتیپآنفوالنزايهموفیلوسواکسنتجویز
.شودنمیتوصیهونبودهضروريسالمکودکان

وفلجثالث،BCG،MMRهايواکسنتجویز
.استسازيایمنجاريبرنامهمطابق،اطفال



تجویزقابلهاواکسنهمهباهمزمانپنتاواالنواکسن
.است

دلتوئیدعضلهدرسالگیسهازپسواکسنتزریق
.شودمیانجام



تزریق در عضله دلتوئید




