
  ( فشار خون را جدي بگیریم)

  مسئول محترم مرکز بهداشتی درمانی وپایگاه بهداشتی

  با سالم واحترام

پیرو برگزاري کالسهاي  آموزشی ایمنسازي  ومراقبت پیامدهاي نامطلوب ایمنسازي جهت کاردانها،کارشناسان 

،مقتضی است نکات مشروحه ذیل  91وواکسیناتورهاي مراکز بهداشتی درمانی وپایگاه هاي بهداشتی  در طول سال 

مورد توجه قرار گرفته وموارد مطرح شده به صورت دستورالعمل در مراکزبهداشتی درمانی وپایگاه  هاي بهداشتی حفظ 

  گردد.

کارت واکسن : 

مشخص میشود ،شرایط زایمان  "اطالعات مربوط به مشخصات مادر وکودك از جمله نام کودك که بعدا.1

تی وادرس کودك بطور کامل وخوانا در صفحه اول کارت واکسیناسیون نوشته شود .،مشخصات واحد بهداش

تاریخ انجام هر واکسن  با ذکر شماره سریال بصورت خوش خط وخوانا در جدول واکسیناسیون درج گردد..2

گردد.EPIمهر تاریخ انجام هر نوبت واکسیناسیون در قسمت مربوطه ممهور به.3

بعدي براي واکسیناسیون کودك به والدین ،این تاریخ در قسمت (سایر نکات)در  ضمن یاداوري تاریخ مراجعه.4

ذیل کارت بصورت کامل بامداد نوشته شود.

از دارا بودن کارت واکسن براي کلیه افراد تحت پوشش اطمینان حاصل شود ..5

ه بازبینی دقیق با توجه به نکات فوق الزم است کلیه همکاران ارایه دهنده خدمات  واکسیناسیون نسبت ب.6

تمامی کارتهاي واکسیناسیون در جمعیت تحت پوشش خود ورفع نواقص احتمالی در محدوده زمانی 

مشخص اقدام نمایند وهمکاران کاردان ،مربی،کارشناس وپزشک بعنوان پایش کننده بر اجراي موارد فوق 

نظارت نمایند .



کودك در باالي کادر فرم واکسیناسیون (در ثبت شماره کارت واکسیناسیون کودکان در پرونده مراقبتی .7

مراکز وپایگاه هاي شهري).

  

  پوشش واکسیناسیون:

نمودار پایش ماهیانه ایمنسازي در کلیه  واحدهاي خدمات واکسیناسیون (به استثناي زایشگاهها که .1

فقط واکسنهاي بدو تولد را انجام میدهند )رسم گردد.

نیم سال اول -سه ماهه دوم–بصورت (سه ماهه اول جدول پوشش ایمنسازي هفت نوبت در سال .2

سه ماهه چهارم وسالیانه)و به هنگام، در کلیه واحدهاي ارایه کننده  -نه ماهه–سه ماهه سوم –

خدمات واکسیناسیون ومراکز سطوح باالتر تهیه و در موعد مقرر به سطح باالتر ارسال شود.

تلف در هر مقطع در کلیه واحدهاي ارایه دالیل افت وافزایش  احتمالی پوشش واکسن هاي مخ.3

کننده خدمات واکسیناسیون  بررسی گردد ونتیجه ان به صورت مکتوب در دسترس باشد.

  زنجیره سرما:

ساعت وواکسن بازسازي شده 4تا (BCG)    واکسن بازسازي شده ب.ث.ژ .1

ساعت قابل استفاده می باشد. 6تا (MMR)ام. ام.ار

در طبقات یخچال بر اساس جدول طرح شده در کتابچه برنامه  نحوه چیدمان انواع واکسن.2

باید انجام شود.21ص1388وراهنماي ایمنسازي ویرایش هفتم سال

استفاده شود. (lable)براي نگهداري هر نوع واکسن از سبد اختصاصی داراي برچسب.3

تاریخ باز گشایی ویال واکسنهاي مختلف بصورت خوانا بر روي ان نوشته شود..4



سانتی متر بیشتر شود 5/0به برفک زدایی یخچال واکسیناسیون که قطر برفک نباید از  توجه.5

مسئولیت برفک زدایی یخچال با واکسیناتور میباشد. "،ضمنا

باتوجه به اهمیت زنجیره سرما  در بازدید وثبت دماي یخچال هنگام صبح وعصر دقت الزم    .6

صورت گیرد .

نجیره سرد وجانشین او در اوقات اداري وغیر اداري در هر واحد بهداشتی نام مسئول  ز.7

شود  تا در مواقع قطع برق مداخله الزم را در برابر جلوگیري از پرت  واکسن ها مشخص 

  اعمال نمایند.

  

   

  سایر موارد :

)،درخواست واکسن ،پرت واکسن ودالیل ان در 105بایگانی فعالیت ماهیانه ایمنسازي (فرم .1

ی موجود ومرتب باشد .کلیه واحدها ي بهداشت

در سطح هر واحد بهداشتی ،لیست جمعیت هاومناطقی که دسترسی مناسب به خدمات .2

ایمنسازي را ندارند ،مشخص باشد تا برنامه ریزي الزم براي دسترسی مناسب از طریق 

سطوح باالتر بعمل اید.

نشود  سرپوش گذاري نیدل قبل وبعد ازانجام واکسیناسیون  تحت هیچ شرایطی انجام.3

وقبل از اقدام به تزریق واکسن بایستی مقدمات الزم براي واکسیناسیون فراهم گردد.



وري وعملی همکاران دست اندر کار خدمات واکسیناسیون توسط تئسطح اطالعات .4

مشاهده  –پرسش وپاسخ  –زمون آ  –همکاران سطوح باالتر از طرق مختلف (کوییز 

و.....)به صورت مستمر ارزیابی گردد.

ه ها در زمینه خدمات در رابطه با افزایش سطح اطالعات ودانش خانواد.5

ن وعوارض احتمالی ومتداول واکسنها ونحوه برخورد خانواده با این آ،اهمیت واکسیناسیون

پیامدها اقدامات مناسب وجدي مانند برگزاري کالس هاي اموزشی  بعمل اید .

ایر مراقبتهاي کودك توسط کلیه همکاران ارایه خدمات ایمنسازي بصورت ادغام یافته با س.6

واجد شرایط شاغل در هر واحد بهداشتی انجام شود .

کلیه ملزومات مربوط  به برنامه ایمنسازي شامل  سرنگ ،سیفتی باکس ، ترمومتر ،کتاب .7

باید در واحد  بهداشتی وجود داشته باشد.

بدو تولد مهاجرین خارجی که واکسن بدو تولد را دریافت نکرده اند،فقط  روز واکسیناسیون .8

از ارجاع کودکان در .هاي سه شنبه هر هفته در مرکز بهداشت شهید بلندیان تزریق میگردد

خودداري گردد. "روزهاي دیگر هفته جدا

هر واکسن  همه افراد قبل از واکسینه شدن باید براي موارد احتیاط ومنع مصرف مربوط به.9

غربال  شوند. 

استخراج پرت واکسنهاي مصرفی به صورت فصلی وبرنامه ریزي جهت کاهش پرت بی .10

.صورت گیرد رویه واکسنها

دفاتر واکسیناسیون ،واجدین شرایط ،پرت ودریافت واکسن پس از اتمام حد اقل براي .11

. شود  نگهداري در واحد مربوطه سال10مدت 



وثبت آن در پرونده خانوار ،دفتر واکسیناسیون  اجدین شرایطبررسی واکسیناسیون توام و.12

 توسط افرادواکسن  و تاکید بر نگهداري کارت  توسط واکسیناتور ودفتر واجدین شرایط

.واکسینه شده انجام پذیرد

ثبت شماره خانوار کودك (شماره پرونده )در دفتر واکسیناسیون در زیر شماره ردیف  .13

.انجام شود پایگاه هاي شهري)مربوط به فرد(در مراکز و

استخراج واجدین شرایط ایمنسازي در پایان هر ماه ونوشتن درخواست واکسن بر اساس .14

دفتر مربوطه به طور کامل پس از انجام واکسیناسیون. در واجدین شرایط وثبت اطالعات

انجام پیگیري موارد تاخیري بر اساس دفتر واکسیناسیون با استخراج واجدین شرایط .15

توسط واکسیناتور.

رسم نمودار پایش ایمنسازي به صورت ماهانه ..16

ثبت اطالعات واکسیناسیون کودك  در پرونده مراقبتی کودك که جزء وظایف  مراقبت .17

کننده کودك میباشد .

ثبت واکسیناسیون همه موارد  مراجعین واکسن در دفتر واجدین شرایط مثل مهمان .18

ماري نداشته باشیم.وغیره...تا در استخراج آمار کم ش

شرکت در کالسهاي آموزشی واحد بیماریها در روز هجدهم هر ماه  جهت .19

وفرد واکسیناتور،کاردان وکارشناس بیماریهاي مراکز وپایگاه هاي شهري الزامی میباشد

شرکت کننده وظیفه دارد اطالعات بیان شده در جلسه را به بقیه نیروها انتقال دهد .

العمل ایمنسازي وکتابچه راهنماي ایمنسازي ویرایش هفتم.در دسترس بودن دستور.20

نصب جدول برنامه ایمنسازي کودکان در اطاق واکسیناسیون ..21



روز تعطیل  نتوجه شود در صورت مرخصی بهورزان به مدت بیش از یک روز ویا چندی.22

پشت سر هم ،عدم حضور بهورزان در روستا ،واکسنهاي خانه بهداشت تاپایان مرخصی ،به 

مرکز بهداشتی درمانی انتقال یابد .

  عوارض واکسیناسیون

پس از واکسیناسیون ،مرطوب نمودن محل تزریق  با اب خنک ،باد زدن یا دمیدن .1

مالیم ان ،در تسکین درد موضعی موثر است .

ساعت اول خنک کردن موضع قابل توصیه  است چنانچه درد وتورم بعد از  24طی .2

انجام کمپرس گرم با حوله گرم ومرطوب در مقاطع ساعت ادامه داشته باشد  24

زمانی کوتاه انجام گردد .

خود داري گردد."از گذاشتن یخ روي موضع جدا.3

استفاده از اسپرین جهت کاهش تب توصیه نمی شود .4

تجویز یک دز استامینوفن همزمان با تزریق ثالث توصیه می شود ودر صورت بروز .5

ساعت تکرار گردد.4ل هر تب یا بی قراري همان دز به فواص

در عرض دو روز اول واکسیناسیون ، مصرف بیشتر مایعات یا تغذیه با شیر مادر وباال .6

قرار دادن موضع واکسینه شده مانند بازو با قرار دادن ان روي یک بالش کوچک 

جهت کاهش درد توصیه میشود .

بازو  وچرخش  رنج براي واکسن هايآپیش از انجام واکسیناسیون خم نمودن نسبی .7

مالیم ران به سمت داخل  براي واکسنهایی که قرار است  به ران تزریق شوند جهت 

کاهش درد موثر میباشند .



الزم است بسته به نوع واکسن مصرفی  در مورد عوارض احتمالی شایع ،نحوه کنترل .8

ان عوارض وزمان مراجعه مجدد اطالعات الزم به والدین ارایه گردد.

ز عوارض فوري ناشی از واکسیناسیون ،مشخصات فرد بالفاصله وحد در صورت برو.9

ساعت پس از اطالع ،بصورت تلفنی  به مرکز بهداشت  گزارش  24اکثر در مدت 

گردد .

جهت کلیه  عوارض فوري وغیر فوري ناشی ناشی از واکسیناسیون ،فرم هاي شماره .10

دقت تکمیل گردد.یک (لیست خطی)و فرم  شماره دو (فرم بررسی انفرادي )با 

در صورت بروز عوارض فوري ناشی از واکسیناسیون عالوه بر تکمیل فرم هاي .11

شماره یک ودو ،فرم شماره سه (فرم بررسی عوارض)نیز توسط پزشک تکمیل گردد.

اطالع رسانی به خانواده ها که در صورت بروز واکنش هاي نامطلوب بدنبال .12

دهنده خدمت گزارش دهند . ن را به واحدهاي  ارایهآواکسیناسیون ،

  

 _تاریخ_
 _مشاره_

_پیوست_

#signature#

 


