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”زنان، مدیریت سالمت، مهار کرونا“
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زنان و واکسیناسیون کرونا



مثلبیماریزاعاملیکبامبارزهبرایرابدنکههستندموادیهاواکسن
یالغیرفعابیماریزایعاملحاویمیتوانندهاواکسن.میکنندآمادهویروس
.باشندبیماریزاعاملیکساختارازقسمتییاوشدهضعیف

یماریزابعاملبامقابلهبرایرابدنطبیعیایمنیسیستمواکسنهاواقعدر
ازرایببدنبیماری،هرواکسیناسیونازبعد.میکنندتوانمندداده،آموزش

.داشتخواهدآمادگیبیماریعاملسریعترچههربردنبین

زنان و واکسیناسیون کرونا



فتهگبهوشوندمیقلمدادمعاصردنیایپزشکیدستاوردهایبزرگترینازیکیهاواکسن
بیمارینوعبیستاثربرنفرمیلیونسهتادومرگازساالنهبهداشتجهانیسازمان

.کنندمیجلوگیری

ههمبهدادنپایانبرایجهانیهایتالشدربزرگگامیکرونامؤثروایمنواکسنتولید
.داریمشاندوستکهستافرادیبابخشلذتکارهایانجامبهبازگشتوگیری

میبرآورد.دهدمیکاهشرابیماریمرگباروشدیدعوارضتوجهیقابلطوربهکروناواکسن
بستریمیزان،ICU۶3.5%غیرهایبخشدربستریمیزانشدهواکسینهافراددرشود

.مییابدکاهش%۶۹.3تامرگمیزانوICU۶5.5%در

رونازنان و واکسیناسیون ک



زنان و واکسیناسیون کرونا

روس، سازمان جهانی بهداشت تخمین میزند برای مهار شیوع وی
عنی درصد جمعیت باید به آن مصون شده باشند؛ این ی70تا 65

.زدن واکسن باید تشویق شود 



ستها،دشستشویماسک،پوشیدنبهبایدهنوزفعالاماموثرند،بسیارهاواکسناینکهبا
.دادادامهتجمعازپرهیزوفیزیکیفاصله،مناسبتهویه

بهتالابازموجودهایواکسنکهچرانیستاحتیاطاتگذاشتنکنارمعنیبهواکسیناسیون
شدهواکسینهافراددرعفونتاحتمالوکنندمیجلوگیریمیرومرگوشدیدبیماری

.داردوجودهمچنان

رونازنان و واکسیناسیون ک



زنان و واکسیناسیون کرونا
رانند،نگیادارندشکواکسنتاثیراتدربارهکهکسانیازبرخیاستممکن

انهرسیاومجازیفضایدرمطالبیخواندنیاومردمبقیهنظراتشنیدنبا
.کنندخودداریواکسندریافتازاجتماعیهای

واکسنجانبیعوارضیابودنخطربیخصوصدرافرادایناستممکن
هسازندکشورهایوهاشرکتبهیاوباشندداشتههاییدغدغهیاسواالت
.باشنداعتمادبیواکسن

کهشوندمیمنتشرافرادیتوسطمعموالجعلیاخباریاغلطاطالعات
گذارندمیاشتراکبهوخوانندمیآنچهبودنغلطازهمخودشاناحتماال

.هستندخبربی



علمیسوابقکنندمیمنتشرراواکسیناسیونضدادعاهایاینکهافرادیمعموال
نظربهذهنازدورگاهیهمشدهمطرحادعاهایخودوندارند،پزشکیو

.میرسند

راندیگکردنمتقاعدوهاواکسننبودنخطربیالقایصدددرادعاهاایناکثر
.هستندتوطئهنظریهوجودبه

هایشرکتنیتدرتردیدستیزان،واکسنتوطئهایتئوریهغالبمبنای
رایبراهیصرفاًوغیرضروریعملیواکسیناسیونکهباوراینواستداروسازی
طتوسعمومیافکارکنترلبرایروشیحتییاداروسازیشرکتهایسودآوری

.هاستدولت

زنان و واکسیناسیون کرونا



میمطرحشکلاینبهراتوطئههایتئوریواکسنمخالفانماکشوردر
وشدهساختهخارجیموسساتتوسطمختلفهایواکسنکهکنند
واستمسلمانجمعیتبردنبینازیاوکردنکمازآنساختازنیت
علمیریشهوجههیچبهکهکنندمیناباروریایجادهاواکسناین

.ندارد

ارآثقاعدتاوروندمیکاربهدنیاسراسردرواکسنهااینکهحالیدر
کیپیرواندرتنهاعوارضبروزوداشتخواهدانسانهارویبریکسانی

.بودنخواهدمنطقیخاصدین
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زنان و واکسیناسیون کرونا

سواالتیواکسنمورددرافرادازبسیاریکهاستایناستمهمآنچه
واکسیناسیونانجامبهآنهاشک،پاسخگرفتنصورتدرکهدارند

.شودمیبرطرف

گردندمعرفیمعتبرمنابعبایدسواالتاینپاسخبرای.

کروناواکسنمورددررایجسواالتبهبهداشتوزارترسمیسایت
.استدادهپاسخ

https://behdasht.gov.ir/FAQ



:مبدانیآنچه ما در مورد واکسن کووید باید 

وبیماریشدیدفرمبهابتالکووید،بهابتالبرابردرمابهکوویدواکسن
.میکندکمکدلتانوعدرحتیبیماریازناشیمرگ

بعدهمیدکووتستونمیکندمبتالکوویدبهراماکوویدواکسندریافت
.شودنمیمثبتواکسناز

همماناطرافیابهمیکند،کمکماخودبهاینکهبرعالوهواکسندریافت
.شوندمواجهویروسباکمترکهمیکندکمک

شتهگذدومنوبتازهفتهدوحداقلکهاستکاملوقتیواکسیناسیون
.باشد



:مبدانیآنچه ما در مورد واکسن کووید باید 

هایالیتفعازبسیاریتوانیممیباشیمشدهواکسینهکاملبطورمااگر
اصلهفحفظوماسکپوشیدنبهاحتیاجهنوزولیبگیریمسرازراقبل

لتایدگونهبهنسبتبیشترحفاظتبرایبخصوصداریم،فیزیکی
.ویروس

عیطبیعوارضاین.شویمعوارضدچاراستممکنواکسنتزریقازبعد
رضعدرواستواکسنمقابلدرماایمنیسیستمواکنشازناشیبوده
.شودمیبرطرفروزچند



:مبدانیآنچه ما در مورد واکسن کووید باید 

گروهرحاضحالدر.کردپیدادسترسیواکسنبهتوانمیچگونهکهبدانیمباید
براینامثبت.شوندمیفراخوانواکسندریافتبرایترتیببهمختلفسنیهای

.گیردمیصورتsalamat.gov.irسایتطریقازواکسندریافت

انسانرویآزمایشانجامبرایگیرندمیقرارمااختیاردرکههاییواکسن
وتاثیروشدهبررسیبالینیآزماییکارمطالعاتدرقبالهاواکسناین.نیستند
.استگرفتهقرارتائیدموردآنهاسالمت

نیمکدریافتواکسناستالزمهمبازایم،شدهکوویدبهمبتالقبالاگرحتی.
.میدهدمابهپایدارتریوبهترایمنیواکسیناسیون



:مالحظات واکسن کووید

استبهترتب،نظیرعفونیهایبیماریعالئمبروزصورتدر
.بیافتدتعویقبهعالئمشدنبرطرفتاواکسیناسیون

کوویدواکسندریافتبرایروز14تاکردهدریافتواکسناخیرافرداگر
.کندصبر

شدیدحساسیتیواکنشسابقهوجودصورتدرمصرفمنع
کهافرادیاستبهتر.واکسناینترکیباتیاوقبلیدزبه(آنافیالکسی)

داشتهدارویییاوغذاییهایفراوردهسایرباآنافیالکسیواکنشسابقه
.نمایندخودداریواکسندریافتازنیزاند



:مالحظات واکسن کووید

تحتکهافرادی.نیستواکسندریافتمنعکورتیکواستروئیدمصرف
دزانهمباراخوددرمانتوانندمیهستندکورتیکواستروئیدهابادرمان

.نیستدزتغییربهنیازی.دهندادامهقبل

جهانیسازمانمجوزسال18زیرسنیگروهدرآسترازنیکاواکسن
.نیستترجیحیواکسننیزسال55زیرجمعیتدر.نداردرابهداشت



:پاسخ به برخی پرسشهای شایع در مورد واکسن کووید
کند؟دریافتکوویدواکسنتواندمیآیااستکوویدبهمبتالکهکسی

.کندصبرماهیکوشودبرطرفعالئمتاکندصبربایدخیر

دومدزتدریافبرایشدمبتالکوویدبهواکسناولنوبتتزریقازبعدکهکسی
کند؟کارچه

.بیاندازدتاخیربهرادومدزعالئمبروزازبعدماهیکتا

بایدکارچواکسندریافتبرایاندداشتهتماسکوویدبهمبتالفردباکهافرادی
بکنند؟

14بایدودنبمنفیصورتدر.نهیاهستندمبتالشودمشخصکهبدهندآزمایشابتدا
.کنندصبرماهیکبایدبودمثبتنتیجهاگروکنندصبرروز



:

هاآنتزریقفواصلواندشدهتهیهچگونهدارد،وجودایراندرکوویدبرایهاییواکسنچه
چیست؟

دزود،کوویدویروسشاخکیپروتینباشدهنوترکیب26و5آدنوویروسذرات:اسپوتنیک
روز28تا21فاصلهبه

8فاصلهبهدزدوکووید،ویروسشاخکیپروتینکنندهکدشامپانزهآدنوویروس:آسترازنیکا
هفته12تا

روز28تا21فاصلهبهدزدو،شدهغیرفعالکوویدویروس:سینوفارم

روز28فاصلهبهدزدوشده،غیرفعالویروس:بهاراتیاکووکسین

روز28فاصلهبهدزدوشدهفعالغیرویروس:برکتواکسن

:پاسخ به برخی پرسشهای شایع در مورد واکسن کووید



:
ند؟دارراجهانیبهداشتسازمانتاییدیهفخرایاپارسبرکت،ایران،ساختهایواکسنآیا

دریافتدخوکشورازاضطراریمصرفمجوزابتدادنیاکرونادرواکسنکنندهتولیدموسساتهمه
.کنندیمارسالبهداشتجهانیسازمانتاییدیهدریافتبرایرامدارکومستنداتسپسوکرده
.شدخواهدانجامکشورواکسنداخلیکنندگانتولیدمورددررویههمینمسلما

دارند؟یتاولوواکسنتزریقبرایخاصهایبیماریودیابتبهمبتالیانسرطانی،بیمارانآیا
کنند؟مراجعهکجابهداشتناولویتصورتدر

قراراسیونواکسیندوفازدواولویتدردیابتیاوعروقیقلبیمانندایزمینهبیماریهایباافراد
محلشهرستانبهداشتمرکزبا.دارندقرارسال65باالیسالمندانسنیگروهازبعدودارند
.نمایندپیگیریخوداقامت

:پاسخ به برخی پرسشهای شایع در مورد واکسن کووید



ایاندی1۹کوویدواکسنآیا(DNA)دهد؟میتغییررامنژنو

.خیر

ایجادDNAوانسانژندرتغییریوجههیچبه1۹کوویدهایواکسن
نمایندمیتقویت1۹کویدبرابردرراایمنیسیستمصرفاوکنندنمی

:پاسخ به برخی پرسشهای شایع در مورد واکسن کووید



:چیستعوارض شایع واکسن ها 

رماگاحساسوتورمسفتی،درد،حساسیت،خارش،قرمزی،شامل:تزریقمحلدر
شایععوارضوتزریقمحلدر

هشکالرز،خستگی،ضعف،عضالت،دردمفاصل،دردشامل:سیستمیکعوارض
عضیبدراستممکنعوارضاین.باشدمیکسالتلرز،تب،سردرد،،اشتها،تهوع

هکصورتیدر.باشدداشتهوجودواکسنتزریقازبعدابتداییروز7تامواقع
پزشکتوسطبایدبیمارشودتشدیدیاونکندپیدابهبوداولروز7طیعوارض
.شودانجامالزمهایبررسیوشودمعاینه

تی،پوسبثوراتآلودگی،خوابسرگیجه،استفراغ،.تهوعاسهال،:عوارضسایر
تعریق



؟برای کنترل عوارض چه باید کرد

ازاستفادهعوارضبروزازپیشگیریجهت،1۹-کوویدواکسنتزریقازقبل
صیهتوهاهیستامینآنتیواستروئیدیغیرالتهابضدداروهایاستامینوفن،

.شودنمی

شودواکسنزاییایمنیپتانسیلکاهشباعثاستممکناستامینوفن.

الکسیآنافیعالئمشدنپوشاندهباعثتواندمیهاهیستامینآنتیازاستفاده
.شودواکسنتزریقازبعد

هاامینهیستآنتیواستروئیدیغیرالتهابضدداروهایاستامینوفن،ازاستفاده
.نداردممانعتیواکسنتزریقازبعدعوارض،کنترلبرای



؟برای کنترل عوارض چه باید کرد
خیر؟یاکنندتزریقواکسنبایدباشندداشتهشدنداربچهقصدشوهریوزناگر

.کننداقدامواکسیناسیونبهنسبتبارداری،ازقبلاستبهتر

دارد؟وجودبارداریدوراندرواکسنتزریقامکانآیا

نواکسباردارزنانمیشوداست،توصیهبیشترکوویدجدیعوارضاحتمالزایمانازپسروز42تابارداریدوراندرچوناصوال.بله
:استذیلشرحبهزمینهایندرهاتوصیه.کننددریافتکووید

یناسیونواکسکمیتهتاییدوباردارمادرتمایلصورتدرخاصشرایطدر.استسینوفارمباردارزنانبرایکشوردرشدهتوصیهواکسن
.داردوجودآسترازنکاواکسنازاستفادهامکانباردارمادران

نمیشودتوصیهباردارزنانواکسیناسیوننیزباالتربه3۹هفتهاز.استبعدبهبارداری12هفتهازواکسنبرایشدهتوصیهزمان.

واکسیناسیونکمیتهتاییدوتمایلصورتدرسال35تا18باردارزنان.میشودتوصیهسال35باالیباردارزنانهمهبهواکسنتزریق
شورکدستورالعملطبقکهمشاغلیسایریاودرمانوبهداشتبخشدرکهبارداریمادران.دارندواکسیناسیونامکانباردارمادران

نمایهباباردارمادرانشغلی،وسنیگروههایازنظرصرف.هستندواکسندریافتواجدنیزمیکنندفعالیتهستند،اولویتدارایایمنسازی
شاملایزمینهبیماریباباردارمادران،IVFباشدهباردارمادرانوچندقلویی،قلوییدوهایبارداریبامادرانباالتر،و35بدنیتوده

وکبدییروزساعضا،پیوندسل،سیکلآنمیکلیوی،مزمنبیماریایمونوساپرسیو،داروهایمصرفباال،خونفشارقلبی،دیابت،بیماری
.کننددریافتراواکسنحتمابایدآسم

باشدفاصلهروز14حداقلواکسندواینبینبایدهستند،نیزآنفوالنزاواکسندریافتشرایطواجدباردارزناناینکهبهتوجهبا.



با تشکر


