
  ل محترم مركز بھداشتي درماني وپایگاه بھداشتيمسئو

  با سالم واحترام

موزشي ایمنسازي  ومراقبت پیامدھاي نامطلوب ایمنسازي جھت كاردانھا،كارشناسان وواكسیناتورھاي پیرو برگزاري كالسھاي  آ
،مقتضي است نكات مشروحھ ذیل مورد توجھ قرار گرفتھ وموارد  ٩١مراكز بھداشتي درماني وپایگاه ھاي بھداشتي  در طول سال 

  بھداشتي حفظ گردد.ه  ھاي مطرح شده بھ صورت دستورالعمل در مراكزبھداشتي درماني وپایگا

 كارت واكسن :

اطالعات مربوط بھ مشخصات مادر وكودك از جملھ نام كودك كھ بعدا" مشخص میشود ،شرایط زایمان ،مشخصات واحد .١
بھداشتي وادرس كودك بطور كامل وخوانا در صفحھ اول كارت واكسیناسیون نوشتھ شود .

بصورت خوش خط وخوانا در جدول واكسیناسیون درج گردد.تاریخ انجام ھر واكسن  با ذكر شماره سریال .٢
گردد.EPIمھر تاریخ انجام ھر نوبت واكسیناسیون در قسمت مربوطھ ممھور بھ.٣

ضمن یاداوري تاریخ مراجعھ بعدي براي واكسیناسیون كودك بھ والدین ،این تاریخ در قسمت (سایر نكات)در ذیل كارت .۴
بصورت كامل بامداد نوشتھ شود.

براي كلیھ افراد تحت پوشش اطمینان حاصل شود .ارا بودن كارت واكسن از د.۵
خدمات  واكسیناسیون نسبت بھ بازبیني دقیق تمامي كارتھاي با توجھ بھ نكات فوق الزم است كلیھ ھمكاران ارایھ دھنده .۶

ند وھمكاران كاردان واكسیناسیون در جمعیت تحت پوشش خود ورفع نواقص احتمالي در محدوده زماني مشخص اقدام نمای
،مربي،كارشناس وپزشك بعنوان پایش كننده بر اجراي موارد فوق نظارت نمایند .

ثبت شماره كارت واكسیناسیون كودكان در پرونده مراقبتي كودك در باالي كادر فرم واكسیناسیون (در مراكز وپایگاه ھاي .٧
.شھري)

  
  پوشش واكسیناسیون:

ر كلیھ  واحدھاي خدمات واكسیناسیون (بھ استثناي زایشگاھھا كھ فقط واكسنھاي نمودار پایش ماھیانھ ایمنسازي د.١
بدو تولد را انجام میدھند )رسم گردد.

سھ ماھھ سوم –نیم سال اول -سھ ماھھ دوم–(سھ ماھھ اول ایمنسازي ھفت نوبت در سال بصورت  جدول پوشش.٢
در كلیھ واحدھاي ارایھ كننده خدمات واكسیناسیون ومراكز  ،سھ ماھھ چھارم وسالیانھ)و بھ ھنگام -نھ ماھھ–

سطوح باالتر تھیھ و در موعد مقرر بھ سطح باالتر ارسال شود.
دمات دالیل افت وافزایش  احتمالي پوشش واكسن ھاي مختلف در ھر مقطع در كلیھ واحدھاي ارایھ كننده خ.٣

دسترس باشد.صورت مكتوب در  واكسیناسیون  بررسي گردد ونتیجھ ان بھ

  زنجیره سرما:

ساعت قابل  ۶تا (MMR)ساعت وواكسن بازسازي شده ام. ام.ار۴تا (BCG)    واكسن بازسازي شده ب.ث.ژ .١
استفاده مي باشد.

نحوه چیدمان انواع واكسن در طبقات یخچال بر اساس جدول طرح شده در كتابچھ برنامھ وراھنماي .٢
جام شود.باید ان٢١ص١٣٨٨ایمنسازي ویرایش ھفتم سال

استفاده شود. (lable)براي نگھداري ھر نوع واكسن از سبد اختصاصي داراي برچسب.٣

تاریخ باز گشایي ویال واكسنھاي مختلف بصورت خوانا بر روي ان نوشتھ شود..۴
متر بیشتر شود ،ضمنا" سانتي ۵/٠توجھ بھ برفك زدایي یخچال واكسیناسیون كھ قطر برفك نباید از .۵

ي یخچال با واكسیناتور میباشد.لیت برفك زدایمسئو
باتوجھ بھ اھمیت زنجیره سرما  در بازدید وثبت دماي یخچال ھنگام صبح وعصر دقت الزم صورت    .۶

گیرد .
زنجیره سرد وجانشین او در اوقات اداري وغیر اداري مشخص  ل در ھر واحد بھداشتي نام مسئو.٧

  جلوگیري از پرت  واكسن ھا اعمال نمایند. شود  تا در مواقع قطع برق مداخلھ الزم را در برابر



  
   

  سایر موارد :
)،درخواست واكسن ،پرت واكسن ودالیل ان در كلیھ واحدھا ١٠۵بایگاني فعالیت ماھیانھ ایمنسازي (فرم .١

ي بھداشتي موجود ومرتب باشد .
را در سطح ھر واحد بھداشتي ،لیست جمعیت ھاومناطقي كھ دسترسي مناسب بھ خدمات ایمنسازي .٢

ندارند ،مشخص باشد تا برنامھ ریزي الزم براي دسترسي مناسب از طریق سطوح باالتر بعمل اید.
تحت ھیچ شرایطي انجام نشود وقبل از اقدام بھ  سرپوش گذاري نیدل قبل وبعد ازانجام واكسیناسیون .٣

تزریق واكسن بایستي مقدمات الزم براي واكسیناسیون فراھم گردد.
وعملي ھمكاران دست اندر كار خدمات واكسیناسیون توسط ھمكاران سطوح  سطح اطالعات تیوري.۴

مشاھده و.....)بھ صورت مستمر ارزیابي –پرسش وپاسخ –ازمون –باالتر از طرق مختلف (كوییز 
گردد.

در رابطھ با افزایش سطح اطالعات ودانش خانواده ھا در زمینھ خدمات واكسیناسیون ،اھمیت ان .۵
داول واكسنھا ونحوه برخورد خانواده با این پیامدھا اقدامات مناسب وجدي مانند وعوارض احتمالي ومت

بعمل اید . برگزاري كالس ھاي اموزشي 
ارایھ خدمات ایمنسازي بصورت ادغام یافتھ با سایر مراقبتھاي كودك توسط كلیھ ھمكاران واجد شرایط .۶

.شاغل در ھر واحد بھداشتي انجام شود 
بھ برنامھ ایمنسازي شامل  سرنگ ،سیفتي باكس ، ترمومتر ،كتاب باید در واحد   كلیھ ملزومات مربوط .٧

بھداشتي وجود داشتھ باشد.
فقط  روز ھاي سھ ،اند واكسیناسیون بدو تولد مھاجرین خارجي كھ واكسن بدو تولد را دریافت نكرده.٨

.شنبھ ھر ھفتھ در مركز بھداشت شھید بلندیان تزریق میگردد
از واكسینھ شدن باید براي موارد احتیاط ومنع مصرف مربوط بھ ھر واكسن غربال  ھمھ افراد قبل .٩

 .شوند
استخراج پرت واكسنھاي مصرفي بھ صورت فصلي وبرنامھ ریزي جھت كاھش پرت بي رویھ واكسنھا..١٠
نگھداري دفاتر واكسیناسیون ،واجدین شرایط ،پرت ودریافت واكسن پس از اتمام حد اقل براي مدت .١١

.سال ١٠
وثبت آن در پرونده بررسي واكسیناسیون توام واجدین شرایط و تاكید بر نگھداري كارت توسط افراد .١٢

خانوار ،دفتر واكسیناسیون ودفتر واجدین شرایط.
مربوط بھ فرد(در  ثبت شماره خانوار كودك (شماره پرونده )در دفتر واكسیناسیون در زیر شماره ردیف .١٣

مراكز وپایگاه ھاي شھري).
استخراج واجدین شرایط ایمنسازي در پایان ھر ماه ونوشتن درخواست واكسن بر اساس واجدین شرایط .١۴

وثبت اطالعات دفتر مربوطھ بھ طور كامل پس از انجام واكسیناسیون.
.انجام پیگیري موارد تاخیري بر اساس دفتر واكسیناسیون با استخراج واجدین شرایط توسط واكسیناتور.١۵
ش ایمنسازي بھ صورت ماھانھ .رسم نمودار پای.١۶
در پرونده مراقبتي كودك كھ جزء وظایف  مراقبت كننده كودك میباشد  عات واكسیناسیون كودك ثبت اطال.١٧

.
...تا در ثبت واكسیناسیون ھمھ موارد  مراجعین واكسن در دفتر واجدین شرایط مثل مھمان وغیره.١٨

استخراج آمار كم شماري نداشتھ باشیم.
 

السھاي آموزشي واحد بیماریھا در روز ھجدھم ھر ماه  جھت واكسیناتور،كاردان شركت در ك.١٩
وفرد شركت كننده وظیفھ دارد وكارشناس بیماریھاي مراكز وپایگاه ھاي شھري الزامي میباشد

.اطالعات بیان شده در جلسھ را بھ بقیھ نیروھا انتقال دھد 



راھنماي ایمنسازي ویرایش ھفتم.در دسترس بودن دستورالعمل ایمنسازي وكتابچھ .٢٠
نصب جدول برنامھ ایمنسازي كودكان در اطاق واكسیناسیون ..٢١
توجھ شود در صورت مرخصي بھورزان بھ مدت بیش از یك روز ویا چندي روز تعطیل پشت .٢٢

تاپایان مرخصي ،بھ مركز سر ھم ،عدم حضور بھورزان در روستا ،واكسنھاي خانھ بھداشت 
.ال یابد بھداشتي درماني انتق

  عوارض واكسیناسیون

پس از واكسیناسیون ،مرطوب نمودن محل تزریق  با اب خنك ،باد زدن یا دمیدن مالیم ان ،در .١
تسكین درد موضعي موثر است .

ساعت  ٢۴ساعت اول خنك كردن موضع قابل توصیھ  است چنانچھ درد وتورم بعد از  ٢۴طي .٢
گرم ومرطوب در مقاطع زماني كوتاه انجام گردد .ادامھ داشتھ باشد انجام كمپرس گرم با حولھ 

از گذاشتن یخ روي موضع جدا"خود داري گردد..٣
استفاده از اسپرین جھت كاھش تب توصیھ نمي شود .۴
تجویز یك دز استامینوفن ھمزمان با تزریق ثالث توصیھ مي شود ودر صورت بروز تب یا بي .۵

.ساعت تكرار گردد۴قراري ھمان دز بھ فواصل ھر 
تر مایعات یا تغذیھ با شیر مادر وباال قرار مصرف بیشر عرض دو روز اول واكسیناسیون ، د.۶

دادن موضع واكسینھ شده مانند بازو با قرار دادن ان روي یك بالش كوچك جھت كاھش درد 
توصیھ میشود .

ھ پیش از انجام واكسیناسیون خم نمودن نسبي ارنج براي واكسن ھاي بازو  وچرخش مالیم ران ب.٧
سمت داخل  براي واكسنھایي كھ قرار است  بھ ران تزریق شوند جھت كاھش درد موثر میباشند .

عوارض احتمالي شایع ،نحوه كنترل ان الزم است بستھ بھ نوع واكسن مصرفي  در مورد .٨
عوارض وزمان مراجعھ مجدد اطالعات الزم بھ والدین ارایھ گردد.

سیناسیون ،مشخصات فرد بالفاصلھ وحد اكثر در در صورت بروز عوارض فوري ناشي از واك.٩
ساعت پس از اطالع ،بصورت تلفني  بھ مركز بھداشت  گزارش گردد . ٢۴مدت 

ناشي از واكسیناسیون ،فرم ھاي شماره یك (لیست جھت كلیھ  عوارض فوري وغیر فوري ناشي .١٠
خطي)و فرم  شماره دو (فرم بررسي انفرادي )با دقت تكمیل گردد.

بروز عوارض فوري ناشي از واكسیناسیون عالوه بر تكمیل فرم ھاي شماره یك ودو در صورت .١١
،فرم شماره سھ (فرم بررسي عوارض)نیز توسط پزشك تكمیل گردد.

اطالع رساني بھ خانواده ھا كھ در صورت بروز واكنش ھاي نامطلوب بدنبال واكسیناسیون ،ان .١٢
را بھ واحدھاي  ارایھ دھنده خدمت گزارش دھند .

  


