
 
 
 
 

 15طبقه  - Aبلوک   - درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت  -  خیابان ایوانک - بلوار فرحزادی  - آدرس: شهرک قدس

 http://Health.behdasht.gov.irصفحه الکترونیکی معاونت بهداشت:      81454357نمابر:   1467664961کد پستی: 

 د10461/300

13/07/1399 

 ندارد

 

 معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 1399سال -متمم دستورالعمل مصرف واکسن انفلوانزای انسانیموضوع: 

 

 با سالم و احترام 

دستورالعمل مصرف واکسن آنفلوانزای مبنی بر ارسال  26/6/1399مورخ  2210/300پیرو نامه  

می رساند اندیکاسیون های علمی مصرف واکسن  اطالعاالت مکرر همکاران گرامی به سو و 1399سال  انسانی

های جمعیتی بر اساس میزان  های قبل به قوت خود باقی می باشد و اولویت بندی گروه همچون سال آنفلوانزا

جه به شرایط با توو بصورت سالیانه موجودی واکسن و سایر عوامل تاثیر گذار بر امکان تامین و توزیع واکسن 

 های ظالمانه بر علیه ایران صورت می پذیرد. حاکم ناشی از تحریم

 :ضروری می باشد توجه به اهمیت موضوع ذکر نکات زیرعلیهذا با 

توجه به محدودیت های ماهه به باال می توانند واکسن آنفلوانزا را دریافت نمایند اما  با  6کلیه افراد  -1

سال  می باشد که  50ماه و افراد باالی  59ماه تا  6در گروه سنی ، اولویت سنی ارجح تامین واکسن

بیماریهای ارثی و مزمن، بیماریهای ، پرخطر )داشتن بیماریهای زمینه ایدارای اولویت های طبی و 

بنا بر توصیه و  می باشند( ، بیماریهای صعب العالج ، نقص سیستم ایمنی، بیماریهای خاصژنتیک

 و داروخانه ها نسخه پزشک می توانند واکسن را از بخش خصوصیو پزشک یا درخواست خود 

دریافت نمایند. توجه به نوع واکسن و توصیه های کارخانه سازنده واکسن در هنگام مصرف 

 ضروری می باشد.

( مشمول دریافت Home Careافراد ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی در منزل )ارائه کننده خدمات  -2

نزا می باشند که باید با هزینه کارفرما و از طریق بخش خصوصی و داروخانه ها اقدام واکسن آنفلوا

 نمایند.

 

 

 

 

  
 رونوشت:

 رد نیازمعاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر شانه ساز : جهت استحضار و دستور پیگیری و اقدام الزم در زمینه تامین واکسن مو
 حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  جناب آقای دکتر نامدار عبداللهیان رئیس محترم مرکز

ای جناب آقای دکتر محمدحسین حیدری مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دبیر کمیته نظارت و بررسی خریده
 ضروری ستاد مقابله با کرونا 

 ی : جهت اطالعمدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل جناب آقای دکتر محمد
 سرکار خانم مهدی زاده دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی 


