
 
 0233مهرماه  42-03هفته سالمت بانوان ایران) سبا(  

 "سالمت ، مهارکرونا تیری، مد زنان"

 0۲ دیکوو یماریب ونیناسیواکس و زنانمهر:  4۲ پنجشنبه

ونیناسیدربارهعوارضواکسحیاطالعاتصحافتیدر-غلطیورفعباورهاونیناسیواکستی)اهم:هامحور

 آن(تیریومد

کنند.واکسنهاموادیهستندکهبدنرابرایمبارزهبایکعاملبیماریزامثلویروسآمادهمیواکسنها

باشند.می ویاقسمتیازساختاریکعاملبیماریزا توانندحاویعاملبیماریزایغیرفعالیاضعیفشده

ستمایمنیراواداربهواکنشهاقادربهایجادبیماریدربدننیستنداماسیبرخالفعواملبیماریزا،واکسن

می می ایمنی سیستم شدن واکنشباعثفعال این را کنند. ان بتواند مهاجم ورود صورت در تا شود

هاسیستمایمنیطبیعیبدنرابرایشناساییوبرایمبارزه،پادتن)آنتیبادی(تولیدکند.درواقعواکسن

کنند.بعدازواکسیناسیونهربیماری،بدنبرایازبینبردنتوانمندمیمقابلهباعاملبیماریزاآموزشداده،

هرچهسریعترعاملبیماریآمادگیخواهدداشت.

بزرگتریندستاوردهایپزشکیدنیایمعاصرقلمدادمیواکسن یکیاز بهگفتهسازمانجهانیها شوندو

کنند.ستنوعبیماریجلوگیریمیبهداشتساالنهازمرگدوتاسهمیلیوننفربراثربی

واکسن میمانندتمامداروها، ازها بدنبالداشتهباشندولیمزایایشانبهمراتببیشتر توانندخطراتیرا

بهعنوانمثالبیشتربیماریهایعفونیکودکانکهکمترازیکنسلپیششایعبودند، مضراتشاناست.

میلیونامروزهبهدلیلواکسنبشدتنادرشده بیماریآبلهکهدرطولتاریخبشریتجانصدها اندویا

انسانراگرفت،امروزهکامالریشهکنشدهاست.البتهرسیدنبهمصونیتفراگیرمعموالچنددههطولمی

اززمانشروعکارزارجهانیواکسیناسیونگستردهدرافریقا،حدودسیسالطول بهعنوانمثال، کشد.

 بیماریفلجاطفالریشهکنشود.کشیدتا

گیریوبازگشتبههایجهانیبرایپایاندادنبههمهبزرگدرتالشیتولیدواکسنایمنومؤثرکروناگام

 .شانداریمبخشباافرادیستکهدوستانجامکارهایلذت





دهد.برآوردمیشوددرافرادشدیدومرگباربیماریراکاهشمیواکسنکرونابهطورقابلتوجهیعوارض

%ومیزانمرگتاICU5636%،میزانبستریدرICU5.36واکسینهشدهمیزانبستریدربخشهایغیر

یابد.%کاهشمی.5.3

شوند.مرحلهاولدرآزمایشگاه،بعدبررویهاقبلازورودبهبازاربدقتودرچندمرحلهبررسیمیواکسن

را درنهایتنهادهایمرجعآنها حیواناتوبعدبررویانساندرسهمرحلهکارآزماییبالینیمیشودتا

تاییدکنندواجازهمصرفآنهارادرسطحگستردهبدهند.

 کنون 71تا و حداقلیککشور جا6واکسنتائیدیه مدرنا، سینوفارم(واکسن)فایزر، آسترازنیکا، نسن،

تائیدیهسازمانجهانیبهداشترادریافتکردهاند.بنابهگفتهسازمانجهانیبهداشت،دسترسیجهانیبه

هاوتضمینبازگشتشرایطبهترینامیدبرایکاهشپاندمیکرونا،نجاتجانانسان.7هایکوویدواکسن

برای است. کرونا قبلاز دوره اقتصادیبه پایانسال تا کشور بایدهر 0207توقفپاندمی، %02حداقل

 اول نیمه تا 12حداقل0200جمعیتو باشد. کرده واکسینه سازمانجهانیبهداشتتخمین%جمعیترا

می ویروس، شیوع برایمهار 56زند اینیعنیزدن12تا باشند؛ آنمصونشده به درصدجمعیتباید

.واکسنبایدتشویقشود

ها،تهویهمناسب،هابسیارموثرند،امافعالهنوزبایدبهپوشیدنماسک،شستشویدستااینکهواکسنب

که واکسیناسیونبهمعنیکنارگذاشتناحتیاطاتنیستچرا تجمعادامهداد. پرهیزاز فاصلهفیزیکیو

جلوگیریمی میر مرگو و بیماریشدید به ابتال از وواکسنهایموجود افرادکنند عفونتدر احتمال

واکسینهشدههمچنانوجوددارد.

ممکناستبرخیازکسانیکهدربارهتاثیراتواکسنشکدارندیانگرانند،باشنیدننظراتبقیهمردمویا

ممکناستاینهایاجتماعیازدریافتواکسنخودداریکنند.خواندنمطالبیدرفضایمجازیویارسانه

هاییداشتهباشندویابهشرکتخطربودنیاعوارضجانبیواکسنسواالتیادغدغهصوصبیافراددرخ

وکشورهایسازندهواکسنبی اخبارجعلیمعموالتوسطافرادیمنتشراعتمادباشند.ها اطالعاتغلطیا

خبرهستند.شمابیگذارندخوانندوبهاشتراکمیشوندکهاحتماالخودشانهمازغلطبودنآنچهمیمی

اند.حتیهمممکناستچنینمطالبیرادیدهباشیدکهاعضایخانوادهویادوستانتانبهاشتراکگذاشته

 برخیازنظراتمخالفواکسنراافرادسرشناسومشهورمنتشرکردهاند.


پزشکیندارند،وخودکنندسوابقعلمیومعموالافرادیکهاینادعاهایضدواکسیناسیونرامنتشرمی

اکثراینادعاهادرصددالقایبیادعاهایمطرحشدههمگاهیدورازذهنبهنظرمی خطرنبودنرسند.

هستند.واکسن توطئه نظریه وجود به دیگران کردن متقاعد و تئوریها غالب توطئهمبنای های

ورکهواکسیناسیونعملیغیرضروریوهایداروسازیاستواینباستیزان،تردیددرنیتشرکتواکسن



شرکت سودآوری برای راهی توسطصرفاً عمومی افکار کنترل برای روشی حتی یا داروسازی های

 هاست.دولت

درژورنال۱..7نگاهدیگرینیزدربینمخالفانواکسیناسیونوجودداردکهازیکمقالهپزشکیدرسال

ست.اندروویکفیلددرآنمقالهادعاکردهبودکهربطمشخصیریشهگرفتهاThe Lancetپزشکیلنست

بهابتالخطرو–(MMRگانهسرخک،اوریونوسرخجه)ترواکسنسهبهصورتدقیق-بینواکسیناسیون

داده.داردوجوداوتیسم دستکاری با پزشکبریتانیایی، این که مشخصشد بهبعدها مربوط شواهد ها،

هایبعدیادعایاورامردودکرد،جعلکردهبودهومقالهاونیزازژورنالحذفشدوبررسیمطالعهخودرا

موازاتبهامااثریکهاینمقالهدرپرهیزازواکسیناسیوندرجوامعگوناگونبهجاگذاشتانکارناپذیراست.

ابتالبهسرخکواوریوندرشده،میزانواکسیناسیونکاهشیافتونرختبلیغبرایاینپژوهشدستکاری

ایاالتمتحدهگرفتهوحتیبریتانیاوآلمانودیگرکشورهاافزایشیافت.

درکشورمامخالفانواکسنتئوریهایتوطئهرابهاینشکلمطرحمیکنندکهواکسنهایمختلفتوسط

معیتمسلماناستواینموسساتخارجیساختهشدهونیتازساختآنازکمکردنویاازبینبردنج

هادرکنندکهبههیچوجهریشهعلمیندارد.ایندرحالیاستکهاینواکسنهاایجادناباروریمیواکسن

هاخواهدداشتوبروزعوارضتنهادرپیروانسراسردنیابهکارمیروندوقاعدتاآثاریکسانیبررویانسان

 یکدینخاصمنطقینخواهدبود.


انسانDNAنقاطدیگرجهانشایعاتیدرموردواکسنکروناعنوانشدهکهازآنجملهبهترسازتغییردر

تواناشارهکرد.اینشایعاتهمهبدونوقرارگرفتنریزتراشههاییدربدنبرایردیابیاطالعاتافرادمی

بکارگیریتکنولوژیهایژنت حتیآندستهکهبا واکسنها اندتغییریدراساساست. یکیساختهشده

شود.ساختارژنتیکیانسانایجادنمیکنندوریزتراشهایباواکسنواردبدننمی

آنچهمهماستایناستکهبسیاریازافراددرموردواکسنسواالتیدارندکهدرصورتگرفتنپاسخ،شک

االتبایدمنابعمعتبرمعرفیگردند.آنهابهانجامواکسیناسیونبرطرفمیشود.برایپاسخاینسو



سایترسمیوزارتبهداشتبهسواالترایجدرموردواکسنکروناپاسخدادهاست.

https://behdasht.gov.ir/FAQ


بطورکلیآنچهمادرموردواکسنکوویدبایدبدانیمایناستکه:

 بهمادربرابرابتالبهکووید،ابتالبهفرمشدیدبیماریومرگناشیازبیماریحتیدرنوعدلتاواکسنکووید

 کند.کمکمی

https://behdasht.gov.ir/FAQ
https://behdasht.gov.ir/FAQ


 شود.کندوتستکوویدهمبعدازواکسنمثبتنمیدریافتواکسنکوویدمارابهکوویدمبتالنمی 

 کندکهکمترباویروسانماهمکمکمیکند،بهاطرافیدریافتواکسنعالوهبراینکهبهخودماکمکمی

 مواجهشوند.

 .واکسیناسیونوقتیکاملاستکهحداقلدوهفتهازنوبتدومگذشتهباشد 

 بگیریمولیهنوز ازسر فعالیتهایقبلرا باشیممیتوانیمبسیاریاز کاملواکسینهشده بطور اگرما

ریم،بخصوصبرایحفاظتبیشترنسبتبهگونهدلتایاحتیاجبهپوشیدنماسکوحفظفاصلهفیزیکیدا

 ویروس.

 بعدازتزریقواکسنممکناستدچارعوارضشویم.اینعوارضطبیعیبودهناشیازواکنشسیستمایمنی

 مادرمقابلواکسناستودرعرضچندروزبرطرفمیشود.

 .هایسنیمختلفبهترتیبدرحالحاضرگروهبایدبدانیمکهچگونهمیتوانبهواکسندسترسیپیداکرد

طریقسایت برایدریافتواکسناز ثبتنام salamat.gov.irبرایدریافتواکسنفراخوانمیشوند.

 صورتمیگیرد.

 اینواکسنهاقبالدر واکسنهاییکهدراختیارماقرارمیگیرندبرایانجامآزمایشرویانساننیستند.

 مطالعاتکارآزماییبالینیبررسیشدهوتاثیروسالمتآنهاموردتائیدقرارگرفتهاست.

 کسیناسیونایمنیبهتروحتیاگرقبالمبتالبهکوویدشدهایم،بازهمالزماستواکسندریافتکنیم.وا

 دهد.پایدارتریبهمامی

 

برخیسواالتدرموردواکسنکروناهستکههنوزدرحالمطالعهوبررسیاستمانند:

 کنند،واکسندرافراددچارضعفسیستمایمنیشاملافرادیکهداروهایمضعفسیستمایمنیمصرفمی

 کند؟چگونهعملمی

 کنند؟ماحفاظتمیواکسنهاتاچهمدتاز 

 چندنفربایدواکسینهشدهباشندتاماجامعهراایمندرنظربگیریم؟ 

 واکسنهاتاچهاندازهبررویگونههایجدیدویروسموثرند؟ 

مالحظاتواکسنکووید:

 درصورتبروزعالئمبیماریهایعفونینظیرتب،بهتراستواکسیناسیونتابرطرفشدنعالئمبهتعویق

 بیافتد.

 روزبرایدریافتواکسنکوویدصبرکند.70اگرفرداخیراواکسندریافتکردهتا 

 ترکیباتاین یا قبلیو بهدز واکنشحساسیتیشدید)آنافیالکسی( سابقه صورتوجود منعمصرفدر

یداشتهاندنیزواکسن.بهتراستافرادیکهسابقهواکنشآنافیالکسیباسایرفراوردههایغذاییویاداروی

 ازدریافتواکسنخوددارینمایند.

 مصرفکورتیکواستروئیدمنعدریافتواکسننیست.افرادیکهتحتدرمانباکورتیکواستروئیدهاهستند

 میتواننددرمانخودراباهماندزقبلادامهدهند.نیازیبهتغییردزنیست.

 درگروهسنیزیر درجمعیتزیرسالمج7۱واکسنآسترازنیکا ندارد. 66وزسازمانجهانیبهداشترا

 سالنیزواکسنترجیحینیست.



 
 

 

هایشایعدرموردواکسنکووید:پاسخبهبرخیپرسش

 کسیکهمبتالبهکوویداستآیامیتواندواکسنکوویددریافتکند؟ 

 خیربایدصبرکندتاعالئمبرطرفشودویکماهصبرکند.

 بعدازتزریقنوبتاولواکسنبهکوویدمبتالشدبرایدریافتدزدومچهکارکند؟کسیکه 

 تایکماهبعدازبروزعالئمدزدومرابهتاخیربیاندازد.

 ؟افرادیکهبافردمبتالبهکوویدتماسداشتهاندبرایدریافتواکسنچکاربایدبکنند 

روزصبرکنندواگر70هستندیانه.درصورتمنفیبودنبایدابتداآزمایشبدهندکهمشخصشودمبتال

 نتیجهمثبتبودبایدیکماهصبرکنند.

 چهواکسنهاییبرایکوویددرایرانوجوددارد،چگونهتهیهشدهاندوفواصلتزریقآنهاچیست؟ 

o تا07،دودزبهفاصلهدنوترکیبشدهباپروتینشاخکیویروسکووی05و6اسپوتنیک:ذراتآدنوویروس

 روز0۱

o هفته70تا۱آسترازنیکا:آدنوویروسشامپانزهکدکنندهپروتینشاخکیویروسکووید،دودزبهفاصله 

o روز0۱تا07سینوفارم:ویروسکوویدغیرفعالشده،دودزبهفاصله 

o روز0۱کووکسینیابهارات:ویروسغیرفعالشده،دودزبهفاصله 

o روز0۱سنبرکت:ویروسغیرفعالشدهدودزبهفاصلهواک 

 

 آیاواکسنهایساختایران،برکت،پارسیافخراتاییدیهسازمانبهداشتجهانیرادارند؟ 

همهموسساتتولیدکنندهواکسنکرونادردنیاابتدامجوزمصرفاضطراریازکشورخوددریافتکردهو

برای مسلماهمینسپسمستنداتومدارکرا دریافتتاییدیهسازمانجهانیبهداشتارسالمیکنند.

 .رویهدرموردتولیدکنندگانداخلیواکسنکشورانجامخواهدشد

 درصورت بیماریهایخاصبرایتزریقواکسناولویتدارند؟ مبتالیانبهدیابتو بیمارانسرطانی، آیا
 اولویتداشتنبهکجامراجعهکنند؟

بیماریهایزمینهایمانندقلبیعروقیویادیابتدراولویتدوفازدوواکسیناسیونقراردارندوبعدافرادبا

 .سالقراردارند56ازگروهسنیسالمندانباالی

 د.بامرکزبهداشتشهرستانمحلاقامتخودپیگیرینماین 

 دیانای.7آیاواکسنکووید (DNA) وژنمنراتغییرمیدهد؟ 



ایجادنمیکنندوصرفاسیستمایمنی DNA بههیچوجهتغییریدرژنانسانو.7یر.واکسنهایکوویدخ

 .تقویتمینمایند.7رادربرابرکوید

 ؟عوارضشایعواکسنهاچیست 

o درمحلتزریق:شاملقرمزی،خارش،حساسیت،درد،سفتی،تورمواحساسگرمادرمحلتزریقوعوارض

 شایع

o سیستمیک:شاملدردمفاصل،دردعضالت،ضعف،خستگی،لرز،کاهشاشتها،تهوع،سردرد،تب،عوارض

روزابتداییبعدازتزریقواکسنوجود1لرز،کسالتمیباشد.اینعوارضممکناستدربعضیمواقعتا

بایدتوسطپزشکروزاولبهبودپیدانکندویاتشدیدشودبیمار1داشتهباشد.درصورتیکهعوارضطی

 معاینهشودوبررسیهایالزمانجامشود.

o اسهال،تهوع3استفراغ،سرگیجه،خوابآلودگی،بثوراتپوستی،تعریقسایرعوارض: 

 برایکنترلعوارضچهبایدکرد؟ 

تزریقواکسنکووید از داروهایضد.7-قبل استامینوفن، از عوارضاستفاده بروز جهتپیشگیریاز ،

غیراستروئیدیوآنتیهیستامینهاتوصیهنمیشود.استامینوفنممکناستباعثکاهشپتانسیلالتهاب

ایمنیزاییواکسنشود.استفادهازآنتیهیستامینهامیتواندباعثپوشاندهشدنعالئمآنافیالکسیبعد

داروهایضدالتهابغیراستروئی استامینوفن، از استفاده آنتیهیستامینهاازتزریقواکسنشود. دیو

 برایکنترلعوارض،بعدازتزریقواکسنممانعتیندارد.

 اگرزنوشوهریقصدبچهدارشدنداشتهباشندبایدواکسنتزریقکنندیاخیر؟ 

 بهتراستقبلازبارداری،نسبتبهواکسیناسیوناقدامکنند.


 آیاامکانتزریقواکسندردورانبارداریوجوددارد؟ 

روزپساززایماناحتمالعوارضجدیکوویدبیشتراست،توصیه00بله.اصوالچوندردورانبارداریتا

میشودزنانباردارواکسنکوویددریافتکنند.توصیههادراینزمینهبهشرحذیلاست:

 زنانباردارسینوفارماست.درشرایطخاصدرصورتتمایلمادربارداروواکسنتوصیهشدهدرکشوربرای

 تاییدکمیتهواکسیناسیونمادرانباردارامکاناستفادهازواکسنآسترازنکاوجوددارد.

 بهباالترنیزواکسیناسیونزنان..بارداریبهبعداست.ازهفته70زمانتوصیهشدهبرایواکسنازهفته

 توصیهنمیشود.باردار

 

 سالدرصورتتمایلو6.تا7۱سالتوصیهمیشود.زنانباردار6.تزریقواکسنبههمهزنانباردارباالی

تاییدکمیتهواکسیناسیونمادرانباردارامکانواکسیناسیوندارند.مادرانبارداریکهدربخشبهداشتو

اولویتهستند،فعالیتمیکنندنیزدرمانویاسایرمشاغلیکهطبقدستورالعملکشورایمنسازیدارای



و6.واجددریافتواکسنهستند.صرفنظرازگروههایسنیوشغلی،مادرانبارداربانمایهتودهبدنی

،مادرانبارداربابیماریزمینه IVFباالتر،مادرانبابارداریهایدوقلوییوچندقلویی،مادرانباردارشدهبا

قلبی،فشارخونباال،مصرفداروهایایمونوساپرسیو،بیماریمزمنکلیوی،آنمیایشاملبیماریدیابت،

 سیکلسل،پیونداعضا،سیروزکبدیوآسمبایدحتماواکسنرادریافتکنند.

 باتوجهبهاینکهزنانباردارواجدشرایطدریافتواکسنآنفوالنزانیزهستند،بایدبینایندوواکسنحداقل

لهباشد.روزفاص70

سایرنکاتدرخصوصبارداریوکوویددرمبحثسالمتباروریدردورانکروناذکرشدهاست.



 منبع:

،تهیهشدهتوسطادارهسالمتمیانساالندفتر"7022راهنمایبرگزاریهفتهملیسالمتبانوانایران"

 7022سالمتجمعیت،خانوادهومدارس،مهرماه











 


