


ستن درماز ، در زنیارد کسن مووایافت در

با سالمتیام ندگی تواي زموھبتی بر



بیماری ھای عفونی ھنوز یکی از علل سال ھای 

از دست رفتھ ناشی از مرگ ومیر و ناتوانی در 

. جھان است



:هشدار
تعداد مرگ کودکان ناشی از بیماري هاي قابل پیشگیري با واکسن -

میلیون نفر است1.7ساالنه 
میلیون شیر خوار ، از دریافت سه دز واکسن ثالث 19.3ساالنه تقریباً -

.محروم هستند
.هزار نفر در اثر هپاتیت ب فوت می کنند600ساالنه تقریباً -
هزار نفر 260هموفیلوس آنفلوانزاي تیپ ب ساالنه منجر به مرگ -

.می شود



:اشکال واکسن پنتاواالن 
.  دارددجوه ولیوفلیزو شکل مختلف مایع دو کسن پنج گانھ بھ وا-

کسن  وامایع م تماع نواز فقط ر کشوا، در جراادهستفابدلیل سھولت 
.د می شوده ستفاا

رت بصو) مانند ثالث ( کسن پنج گانھ  زي ، وایمن ساابرنامھ در -
.  دیع می شوزتول یاویک در ست کھ امایعی 

تک ل یاوستایی روکز امردزي و در 10ل یاي وکز شھرامردر -
.قل ممکن برسداکسن بھ حدف واتالان اتا میزد یع می شوزتودزي 

)درصد قابل قبول است 2پرت ( 



کسن سھ  والعمل راستودعایت ط ربھ شردزي را 10ي ھال یاو-
ار قرده ستفامورد ا، دهستفاالین از اوپس ه تا یک ماان می تو، گانھ
.داد

کسن  ل وایاروي وبردزي 10ل یاده از وستفاالین اویخ رتادرج -
درج تاریخ باز نمودن ویال واکسن برروی تمامی . ستامی الزا

بازسازی شده (واکسن ھا الزامی بوده و درج ساعت شروع استفاده 
از اھمیت ویژه برخوردار BCGو MMRنیز بر روی ویال ) 

.است

قسمت در ست کھ باید ا) ml0.5(کسن نیم میلی لیتر دز واھر-
خل  رت دابصوو ADبا سرنگ چپ سمتران جی نیمھ رمی خااقد

.  ددیق گررعضالنی تز

.دشون داده کسن کامال تکال وایا، ویق رتزاز ست قبل زم اال-



طبق ت را سایر ضایعاه و شدده ستفازن اسرسوو سرنگ -
خل سیفتی باکس دا( فع کنید دقبلی ي لعمل ھاراستود

) .یدازبیاند

مثل  ( ست اگی زدبھ یخ س کسنی حساواکسن پنج گانھ وا-
2-8ارت جھ حردر درین باید ابنابرو ) بھپاتیت و سھ گانھ 

کسن کریر و واکلد باکس ل، یخچااد در جھ سانتی گردر
.دحمل شونگھداری و 

بھ  آن ) VVM(کسنل وایاویا شاخص زد کسن یخ واگر ا-
، آن را بط مربوطھاعایت ضوربا ، سید ریختن دور رنقطھ 
. بریزیددور



دارد ؟) کنش ھاییوا(جانبی ات ثراچھ ن الواکسن پنتااو
گرچھ ھمانند  دد، اشدید نمی گري کنشھاواکسن پنج گانھ موجب وایافت در*
.  ھدرخ دست اتب ممکن و یق رمحل تزرم ، درد توي ، قرمز، گانھهکسن سوا
روز یک تا سھ و می کنند وز کسن بروایافت ھمان روز درین عالئم معموالً ا

می  ام قداکسن سھ گانھ واین عالیم ھمانند اتسکین ايبر. ندوبین میراز بعد 
.دشو
در نار کسن پنج گانھ بسیاوایافت از دربعد ك خطرنا/ کنش شدیدواگرچھ ا*  

ر چادقبلی ي نوبتھادك در چنانچھ یک کو، کسن سھ گانھھمانند والی وست ا
در . یافت کندي را دربعددز نباید ، باشده شدي کنش حساسیتی شدیدوا
یافت  درمنع ، سرفھه سیاء منتسب بھ جزارض عووز بدلیل بردك یکھ کواردمو
ام توي کسن ھاوابا ي بعدي بت ھاونرا دارد کسن واین ي ابعدي ھادز
ن با ھماو گانھ اجدرت صوبھ Hibا نزانفلوس آھموفیلوب و ھپاتیت ل، سادخر
.دھد بوامانی خوزلی اتو

)  خفیف یا شدید(حتمالی ا) AEFI(زي یمنساب انامطلوي پیامدھاموارد **  
ارش و گززي یمنساب انامطلوي قبت پیامدھاالعمل مرراستوس دسااباید بر
.دشويپیگیر



نکاتی چند در رابطھ با درخواست و توزیع واکسن

ــت• ــعdوdدرخواس dازdشھرســتانdواکســنdتوزی
dالزمdوdبـودهdپذیرdامکانVSSMdسایتdطریق
dنیـزdواکسـنdتوزیـعdوdدرخواستdکپیdاست
dدرخواسـتdبه. شودdنگھداریdسال2dبمدت
dنخواھدdدادهdاثرdترتیبdسایتdازdخارجdھای
. شد

ــاdھمزمــانdواکســنdدرخواســت• dآمــارdارائــهdب
. گیردdصورتdماھیانه

dھـــایdواحـــدdتمـــامیdواکســـنdدرخواســـت•
dصــورتdفــرمdاســاسdبــرdدرمــانیdبھداشــتی

dخواھـدdبایگـانیdسـاله2dمستنداتdوdگرفته
.شد



:ادامھ 

ــع• ــامیdواکســنdتوزی ــدdتم ــایdواح dبھداشــتیdھ
مستنداتdوdگرفتهdصورتdفرمdاساسdبرdدرمانی

2dسالهdبایگانیdخواھدdشد.
dیخچالdدرdموجودdواکسنdشمارش( گردانیdانبار•

dفــــرمdمطــــابق) فرمھــــاdوdدفــــاترdھمخــــوانیdو
dدر. گیردdصورتdفصلیdبصورتdواکسنdدرخواست

dالزامیdگردانیdانبارdفرمdعنوانdدرجdمربوطهdفرم
.است

ـــت• ـــبdثب ـــرلdمرت ـــودیdدفترکنت ـــرفیdوdموج dمص
dذکـرdبـاdواکسـنdتوزیـعdوdاخذdبارdھرdدرdواکسن

.استdالزامیdواکسنdکاملdمشخصات



:ادامھ 

dپـایشdموقـعdشھرستانdسرمایdزنجیرهdمسئول•
dبازدیــدdماھیانــهdواکســنdتوزیــعdوdســرماdزنجیــره

.نمایدdثبتdمربوطهdدفترdدرdراdخود
dدرdوdبازدیـدdمرتـبdبطـورdسـرماdزنجیرهdتجھیزات•

dبـهdنسـبتdسریعترdچهdھرdمشکلdوجودdصورت
.گرددdاقدامdآنdرفع

dدر) آمـاده( شدهdشارژdآتشنشانیdکپسولdوجود•
.استdالزامیdسرماdزنجیره



:ادامھ 

dھـرdپـرتdمحاسبهdاساسdبرdواکسنdدرخواست•
: گیردdصورتdواکسن

dتعـداد*ھـدفdجمعیـت= نیازdموردdدزھایdتعداد( •
) واکسنdاتالفdضریب* دزھا

: 100-ضـایعاتdمیـزان=     واکسـنdاتالفdضریب•
100



جدول شاخص ضایعات

نوع واکسن ویال هاي تک  
دزي

-2ویال هاي 
دزي6

-10ویال هاي 
دزي20

واکسن هاي  
منجمد 5٪ 10٪ 50٪

واکسن هاي  
مایع 5٪ 10٪ 25٪



جدول تبدیل میزان ضایعات بھ ضریب اتالف
میزان 

ضایعات
5٪ 10٪ 15٪ 20٪ 25٪ 30٪ 35٪ 40٪ 45٪ 50٪

ضریب اتالف 1.5 1.11 1.18 1.25 1.33 1.43 1.54 1.67 1.82 2
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