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 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

 

 اطالع رسانی در خصوص واکسن آنفلوانزاموضوع: 

 با سالم واحترام؛

بدنبال نگرانی ایجاد شده در خصوص شیوع آنفلوانزا در برخی از استان های کشور وبا توجه بهه سهوایتی کهه در دهورد واک ه       

ای دوجود در بازار دارویی ایران برای همکاران حوزه ههای بدداشهتی و دردهانی و تهوزی ی و هم ههی  هموعههان  زیهز        های آنفلوانز

 ایجادشده است دوبه استحضار دی رساند:

دی باشد که در ای  دیان سویه  H3N3,H2N9,Bدوارد آنفلوانزای گزارش شده همان آنفلوانزای فصلی شادل سویه های  -

H3N3  اری زایی بیشتری برخوردار است .از قدرت بیم 

واک   های آنفلوانزای ثبت شده در کشور که از عریق دراجع قانونی توزیع دهی گردنهدو سهویه ههای سهه گانهه ویهرو          -

 آنفلوانزای شایع را پوشش دی دههد و از نظر اثربخشی و ایجاد سطح ایمهی دزیتی ن بت به یکدیگر ندارند .

ارد وکماکان فقط برای افراد با ری ک بای )بیماران با نقص ایمهی یا بیماری های زدیههه  واک یهاسیون همگانی ضرورتی ند -

  روقی و دیابت و آسم ....و زنان باردار(توصیه دی گردد.–ای دانهد بیماری های قلبی 

کودکهانی کهه    افرادی که قبال با واک   سال جاری واک یهه شده اند نیازی به تکرار وتزریق دجدد واک   ندارنهد ییهر از   -

 برای اولی  با تحت واک یهاسیون قرار دی گیرند.

 هفته عول دی کشد تا ایمهی دهاسب در فرد ایجاد شود . 9تا  2در بدتری  شرایط از زدان تزریق  -

بدتری  راه پیشگیری در حال حاضر و برای  موم جاد ه ر ایت اصول بدداشتی فردی وپرهیز از تما  بها افرادآلهوده دهی     -

 باشد .

 بیولوژیکدواد و ها ارودآئی  ناده اجرایی نحوه د رفی و ارائه اعال ات  لمی شایان ذکر است بر اسا  

نیز صرفاً در دوارد کاربردهای بالیهی که قبالً به تائید سازدان یذا و  "فدرست داروهای ایران  "د رفی داروهای دوجود در  .3

 دارو رسیده است دجاز است.

 دمهوع است.دردم به هر روش از جمله از عریق رسانه های  مودی به  داروهاد رفی د تقیم  .2

جاد ه پزشکی دخاعبان صرفاً در نشریات و پایگاهدای ایهترنتی  لمی تخصصی پزشکی که اختصاصاً برای ها د رفی دارو .9

 و دجاز استیا در دجوز صادره برای آندا ای  نوع ف الیت نیز ذکر شده است تدیه شده و
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 رونوشت :

 جهاب آقای دکتر رضوی افضل دشاور دحترم اجرایی و ددیر کل دفتر حوزه ریاست 

 جهاب آقای ددهد  هاشمی سرپرست دحترم روابط  مودی :جدت درج در پایگاه خبری سازدان

 جهاب آقای دکتر واشقانی فراهانی رئیس دحترم اداره بیولوژیک 

 ره اسهاد و دکاتبات اداری جهاب آقای ددهد  روزبدانی رئیس دحترم ادا

 


