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معاونت بهداشت دانشگاه
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها



( 5اسپوتنیک واکسن روسی با نام تجاری )واکسن کرونا 

است هرر ندرک کره نم رن     % 91.6اثربخشی این واکسن علیه ابتال به بیماری 
.  ضعف ایمدی کمتر باشکافراد با است اثربخشی آن در سالمدکان و یا 

هفته بعک از دریافت نوبت دوم واکسن ایجاد نی2پاسخ ایمدی از حکود بهترین 
طول نکت نحافظت این واکسن هماندک سایر واکسن هدروز نشرخ   شود ولی 

.نیست
ه واکسن ها همچدان ادانره دارد ارا بر   هماندک سایر بالیدی این واکسن نطالعات 

.ابهانات یاد شکه پاسخ داده شود



موارد ممنوعیت مصرف این واکسن

 شیردهیو بارداریدر دوره
 واکنش های حساسیتی شدید سابقه
 هفتره بعرک و   2افرراد حرکود   این )بیماری حاد با یا بدون تب گونه وجود هر

(. نمایدکبهبودی نی اواندک نراجعه 
 نجوز نصرف نکاردسال 18افراد زیر واکسن برای .
 ر نوع به دنبال تزریق نوبت اول این واکسن دچار هبر این افرادی ره  عالوه

یک، اشرد،،  آنافیالکسی یا واکدش حساسیتی ندتشر شکناندک ) عارضه شدید 
.نوبت دوم واکسن را دارنکندع نصرف شده اند (غیره درجه و 40اب باالی 



دوزی، هرر  5واکسن های وارداای در ویرال هرای   
حالت نیلی لیتر و در 3دوز نیم نیلی لیتر، جمعا 

. استندجمک 
اکسرن  نیلی لیتر اضافی برای جبران اارالف و نیم 

5در داخل سرنگ و ویال است که اطمیدان دهک 
.کشیکه شوددوزکانل 

از آب شکن نحتروای ویرال نحلرول همرو ن     بعک 
.ی دواخت، بی رنگ و یا زرد کم رنگ خواهک شک

آبیی ویال های نوبت اول برای افتراق ویال ها، 
قرمیز رنیگ   و وییال هیای نوبیت دو     رنگ 
.هستدک

ظاهر واکسن

آبی رنگ نوبت اول 

قرمز رنگ نوبت دو  



نتلقیح واکس ن اعکاد نوبت دریافت ایرن واکسر  •
21بره فالرله   است کره  نوبت2

. از همکیگر اجویز نی شودروز 
روز 21اولیه به رعایت حرکالل  •

است ولی اگرر فرردی برا اراخیر     
نراجعه نمود، ندعی برای اجرویز 

. نوبت دوم نیست
واکسرن نرو   کره  نی شود ااکیک •

ر برای نوبت اول و دوم با همرکیگ 
ه و بایک حتما اوجر نتفاوت است

.شود



تلقیح واکسن

است دوز هر نوبت واکسن نیم نیلی لیتر•
که و نیلی لیتر کشری نیم ADسرنگکه با 
النی ازریق عضر ،دلتوئیک ناحیه عضله در 

.نی شود
رد بهتر است ازریق در دست غیر لالب ف•

فراد نثال برای ا. گیرنکه واکسن انجام شود
پ ناحیه دلتوئیک دست ندست،در راست 

.انجام شود



نحوه نگهداری و انتقال واکسن

راد، های واکسن بایک اا لبل از ازریق بره افر  ویال •
باشدک درجه 18سردار از ندفی همواره در دنای 

سن و لذا ااکیک نی شود دنای فریزر نگهکاری واک
در سردارین حالت نم ن ادظیم شود ارا دنرای  

. باشک25اا ندفی 20بین ندفی فریزر 

ک به نور هم حساس هستدعالوه بر این ویال ها •
.و بایک دور از نور باشدک

لررذا اولرریه نرری شررود حترری االن رران اررا روز •
ی استفاده ویال ها در داخل بسته بدرکی نقروای  

.خود بالی بماندک
لبررل از انتقررال واکسررن، بایررک فریررزر در نحررل •

دریافت واکسن حکالل از یک روز لبرل روشرن  
.دشکه و در سردارین حالت نم ن ادظیم شو



.یس پکواکسن بایک در فریزر اختصالی نگهکاری واکسن باشک و نه در فریزرهای نگهکاری آ
.شوددرب فریزر کمتر باز و بسته جهت استفاده از واکسن سعی شود •
عکد از ویال ها در یک بسته کاراونی لرار 20اعکاددوز واکسن است و 5هر ویال حاوی •

. دوز است100دارنک لذا هر بسته نعادل 
ارج نی اوان هر یک ساعت یک بار ندک ویال را از فریزر خزیاد است اعکاد نراجعین اگر •

.نصرف نی شونکلطعا ساعت 2در کمتر از کرد به حکی که اطمیدان باشک 
.آب نی شونکدلیقه 15اا 10حکود در دنای اااق ویال های ندجمک احتماال در عرض •



ب لبل از استفاده نطمئن شویک که لطعات یخ داخرل ویرال نیسرت و کرانال آ    •
.شکه است

ت دلر (اا نحتویات آن بهرم بخرورد   دو یا سه نرابه نالیم ا ان دهیک ویال را •
یرم انجرام   شود ناندک ویال واکسن پد، گانه و ثالث نح م ا ان نکهیک بل ه نال

(.شود
لابل استفاده هستدک و پس از آن ساعت 2در دنای اااق اا های آب شکه ویال •

.ویال های آب شکه به هیچوجه نبایک نجکد ندجمک شونک. بایک نعکوم شونک



از ویرال بیررون   واکسیداسریون  ADسررنگ از ویرال را برا   نیم سی سری  سپس •
( برازو ی سروم براالی  یرک  )دلتوئیرک  ناحیه عضله دستورالعمل در طبق کشیکه و 

.  انجام شود( پوستعمود به سوزن )عضالنی ازریق 

اشرک  ناندک سرنگهای نعمرول واکسیداسریون بایرک ب   نورداستفاده سرنگ سوزن •
.23سانتیمتر و لطر شماره 2.5یعدی طول 



Unsafe

Safe

دفع صحیح اجسام نوک تیز



: نکته

کره  ویال آبری رنرگ  نراجعه کرده انک فقطنوبت اول شود در افرادی ه برای دلت 
یرال  وفقط از نوبت دو  افراد نراجعه کددکه برای وبرای نخصوص نوبت اول است 

.استفاده شودلرنز رنگ





ای پس از انجام واکسیداسیون ندانچه فردی نراجعه وعارضه•

ی رابه واکسیداسیون ارابرا  داد ، آن عالنرت را عارضره القر    

.نموده و گزارش نمائیک 

14



واکسنعوارض 

یرف و  خفعموناَ بر اساس نطالعات بالیدی انجام شکه عوارض واکسن نوبت اول یا دوم 
.روز برطرف نی شونک3در طی حکود و بوده نتوسط

النی عضر لرز،دردهای اب، ) حالت شبه آنفلوانزای خفیف ایجاد ، شایعترین عارضه 
و یرا  ( سرردرد و نفصلی، گلو درد، احتقان و آبریزش بیدی، ضعف، احساس ناخوشی و 

.ناندک درد و اورم و لرنزی نحل ازریق هستدکعوارض نوضعی 
از نسر ن هرای ضرک    نری اروان   عوارض فوق عمونا خودبخود بهبود نی یابدرک ولری   

وارض عر کدترل اب و یرا از آنتری هیسرتانین هرا بررای      برای التهابی غیر استروئیکی 
.استفاده کردنوضعی 



دطقره  از اهو ، بی اشتهایی و بزرگی غرکد لدفری ن  عبارادک ، عوارض کمتر شایع •
.شکه استسد وپ گزارش ای هستدک و بدکرت گیجی و 

کراهش  ، CPKافرزایش نولرت آنرزیم هرای کبرکی، افرزایش کرراایدین سررم و         •
ریرت و  ، افزایش و کاهش پالکتها، کراهش همااوک افزایش لدفوسیتهانواروفیل ها، 

.گزارش شکه استنیز  ESRافزایش 



موارد احتیاط در مصرف واکسن اسپوتنیک

.ودبا احتیا  و بررسی ندافع به خطرات احتمالی ازریق شنواردی که بایک •

ال، خود را شود این لبیل بیماران حتما لبل از ازریق نظر پزشک نعاولیه نی •
نمایدرک و در لرورت اعرالم   واکسیداسیون پرسرش  در نورد انجام یا عکم انجام 

.نمایدکبالنانع بودن به نراکز واکسیداسیون نراجعه 



موارد احتیاط در مصرف واکسن اسپوتنیک

 اخرتالل  کدتررل نشرکه و  دیابت ) بیماری نزنن کبکی، کلیوی، بیماریهای نتابولیک
(ایروئیکفاحش عمل رد 

 (انعقادیهموفیلی یا اختالالت ناندک ) اختالالت خونی
 لر  و سایر بیماریهای اعصاب نرکزی
 نغزیس ته سابقه
 عروق کرونر، نیوکاردیت، انکوکاردیت و یا پری اردیتبیماریهای.
 (ااوایمیون)بیماران نبتال به بیماریهای خودایمدی
و نبتالیان به سرطان های بکخیم.



و یری  ان انرات دارو بکلیل احتمال بروز واکدش های حساسریتی شرکیک و آنافیالکسری،    •
خرکنات اور انرس پزشر ی و انتقرال بیمراران     آنرادگی  همچدین و اجهیزات اولیه احیا 

.بایک پیش بیدی شکه باشکاحتمالی

درجه دارنک 37افرادی ه در بررسی اولیه لبل از ورود به پایگاه واکسیداسیون اب باالی •
.بیماری احتمالی زنیده ای نکارنکاارفع اجازه واکسیداسیون 

واندرک  افرادی ه سابقه ابتال به بیماری کرونا را در یرک سرال گذشرته داشرته انرک نری ا      •
.واکسیده شونک

نکات مهم



با تشکر از توجه شما


