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خالصه اطالعات و پیشنهادات کلیدی 
ــرعت  ــه س ــد آن ب ــن تایی ــد-19 و قوانی ــن کووی ــد واکس *تولی
ــه  ــز اطالعــات و توصی ــده نی در حــال پیشــرفت اســت و در آین
هــا بــر اســاس شــواهد بیشــتری از اســتفاده از ایــن واکســنها بــه 
دســت خواهــد آمــد و ایــن گایدالیــن در واقــع راهنمــای عملــی 
از واکســنهای جــاری و در دســترس کوویــد-19 بــرای اســتفاده 

ــان در دوره شــیردهی اســت. ــارداران و زن از آن در ب
*FDA، ســازمان غــذا و دارو آمریکا در واقع اســتفاده اورژانســی 

و اضطــراری بــرای ایــن واکســنها را تاییــد کرده اســت:
*واکســن mRNA فایــزر بیوتــک بــرای افــراد 16 ســاله و بیشــتر 
ــن  ــه و واکس ــه هفت ــه س ــه فاصل ــه ب ــورت 2 دوز جداگان ــه ص ب
ــه  ــتر ب ــا و بیش ــاله ه ــده س ــتفاده هیج ــرای اس ــا mRNA ب مدرن

ــه 28 روز. ــه فاصل ــه ب ــورت دو دوز جداگان ص
*پــس از یــک بازنگــری واضــح و روش و بــر اســاس مســتندات 
ــای  ــه ه ــی توصی ــه عملیات ــترس ACIP )کمیت ــواهد در دس و ش
واکسیناســیون( ایــن پیشــنهادات موقتــی را بــرای اســتفاده بیــرون 

داده اســت.
ــر  ــه ب ــارداری ک ــخاص ب ــد اش ــه نبای ــنهاد داد ک *ACOG پیش
اســاس معیارهــای ACIP در گروههــای در اولویــت بیشــتر 

هســتند را از واکســن محــروم کــرد.
*واکســنهای کوویــد بایــد بــه افــراد شــیرده بــه ماننــد افــراد غیــر 
شــیرده پیشــنهاد شــود) وقتــی زنــان شــیرده شــرایطی دارنــد کــه 
ــی  ــرار م ــرح ACIP  ق ــتر در ط ــت بیش ــا اولوی ــای ب ــروه ه در گ

گیرنــد(.
ــرای اســتفاده در نظــر  اشــخاصی کــه واکســن کوویــد-19 را ب
ــند  ــته باش ــی داش ــود دسترس ــات موج ــه اطالع ــد ب ــد بای میگیرن

ــودن واکســن شــامل  ــر ب ــی خطــری و موث ــاره ب ــی درب اطالعات
ــک  ــتند. ی ــترس نیس ــه در دس ــواهدی ک ــاره ش ــات درب اطالع
بحــث بیــن بیمــار و تیــم پزشــکی مــی توانــد بــه تصمیــم دربــاره 
ــرای  ــون EUA ب ــت قان ــده تح ــد ش ــنهای تایی ــتفاده از واکس اس
پیشــگیری کوویــد-19 توســط بــارداران کمــک کنــد مهمتریــن 

ــر اســت: مالحظــات شــامل مــوارد زی
سطح فعالیت ویروس در جامعه

قدرت فعالیت ویروس در جامعه
قدرت تاثیر واکسن

ریســک و پتانســیل شــدت یافتــن بیمــاری مــادران شــامل اثــرات 
بیمــاری روی جنیــن ونــوزاد

بی خطری واکسن برای باردار و جنین
ــا یــک پزشــک مــی توانــد مفیــد باشــد  در حالیکــه مشــورت ب
ایــن مشــورت نبایــد یــک ضــرورت بــرای انجــام واکسیناســیون 
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــت مانع ــن اس ــرا ممک ــود زی ــی ش تلق

ــود. ــیون  ش واکسیناس

واکســن هــای جــاری در دســترس تحــت قانــون EUA روی زنان 
بــاردار آزمایش نشــده اســت.

بنابرایــن هیــچ مســتند بــی خطــری دربــاره اســتفاده در بــارداری 
نیســت.

جزئیات را در توصیه های FDA در پروسه EUA ببینید.
ــا  ــارداران ب ــیون ب ــاردار واکسیناس ــر ب ــراد غی ــایر اف ــه س ــبیه ب ش
واکســن کوویــد-19 بایــد در محلهــای مجــوز دار بــرای تزریــق 
ــکی و  ــن پزش ــامل اماک ــن ش ــود ای ــام ش ــا انج ــن ه ــن واکس ای
غیــر پزشــکی نظیــر محلهایــی بــرای واکسیناســیون جمعــی مثــل 
ــی  ــدارس مراکــز تجمــع و ســایر مراکــز واکسیناســیون جمع م

واکسیناسیون خانمهای باردار و شیرده علیه کووید-19
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مــی باشــد.
بیمــاران بــاردار کــه واکسیناســیون را نپذیرفته اند باید از تصمیمشــان 
ــرای دریافــت  حمایــت شــود. صــرف نظــر از اینکــه تصمیمشــان ب
واکســن بــوده یــا نبــوده اســت بایــد در ایــن مشــاوره هــا بــه عنــوان 
ــر  ــگیری نظی ــوارد پیش ــایر م ــت س ــادآوری اهمی ــرای ی ــی ب فرصت

شســتن دســتها حفــظ فاصلــه فیزیکــی و پوشــیدن ماســک.
صرفنظــر از عــوارض جانبــی پیــش بینــی شــده کــه بایــد بخشــی از 
مشــاوره باشــد توضیحــات شــامل ایــن شــود کــه ایــن عــوارض در 
واقــع واکنــش طبیعــی بــدن بــه واکســن و تولیــد آنتــی بادیهــا علیــه 
بیمــاری کوویــد-19 اســت. واکســنهای mRNA در واقــع ویــروس 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــک داروی کمک ــوان ی ــه عن ــتند و ب ــده نیس زن
قــدرت اثــر واکســن هــم اســتفاده نمــی شــوند ایــن واکســنها وارد 
هســته ســلول نمــی شــوند و DNA انســان را درگیرنــده واکســن تغییر 
ــث  ــد باع ــی توانن ــای mRNA نم ــن ه ــه واکس ــد در نتیج ــی دهن نم

تغییــرات ژنیتیــک شــوند.

ریسک عفونت کووید-19  در بارداری
ــاردار در  ــاران ب ــه بیم ــد ک ــنهاد میکن ــترس پیش ــتندات در دس مس
ریســک بیشــتر بیمــاری شــدید کوویــد-19 در مقایســه بــا افــراد غیر 

بــاردار مــی باشــند.
ــرای شــدت کوویــد-19  اگــر چــه در مجمــوع ریســک خالــص ب
پاییــن اســت ایــن داده نشــان مــی دهــد کــه افزایــش ریســک 
ــتگاه  ــت دس ــکال و حمای ــه مکانی ــه تهوی ــاز ب ــتری در ICU  و نی بس
تنفســی) ECMO ( و همچنیــن مــرگ بیشــتر در بــاردار عالمــت دار 
ــارداران  ــاردار عالمــت دار دیــده شــد. ب ــان غیــر ب ــا زن در مقایســه ب
بیمــار بــا مشــکالت زمینــه ای  نظیــر چاقــی و دیابــت ممکنــه حتــی 
در ریســک بیشــتر بیمــاری شــدید در مقایســه بــا جمعیــت عــادی بــا 

مشــکالت مشــابه  باشــند. 
بــا توجــه بــه در اختیــار داشــتن ایــن مســتندات، بــارداری بــه عنــوان 
یــک فاکتــوری کــه منجــر بــه ریســک بیمــاری شــدید خواهــد شــد 
CDC در نظــر مــی گیــرد مشــابه جمعیــت عــادی افــراد سیاهپوســت 

ــاردار هســتند در معــرض بیشــتر بیمــاری  ــی کــه ب ــن تبارهای و التی
کوویــد و مــرگ هســتند. میــزان بســتری در مــورد بــارداران 
آســیایی و هاوائییــن باالتــر اســت. ایــن تفاوتها بــه علــت فاکتورهای 
اجتماعــی و ســاختاری شــامل تفاوتهــا در وضعیــت اجتماعــی 
اقتصــادی تفــاوت در دسترســی بــه مراقبتهــای درمانــی و شــرایطی 
نظیــر در معــرض قرارگفتــن بیمــاری بــا توجــه بــه شــرایط شــغلی، 
تبعیــض نــژادی سیســتمیک و تاریخــی و بــی عدالتــی در توزیــع و 

ــه سیســتم مراقبتهــای ســالمت مــی باشــد. دسترســی ب

تولید واکسن های کووید- 19
ایــن مهــم اســت کــه توجــه شــود تولیــد واکســن و تاییــد تجویــز آن 
یــک پروســه ســریعا تغییــر کننــده اســت و اطالعــات و پیشــنهادات 
بیشــتری بــا جمــع آوری داده هــای بیشــتر از این واکســنها و اســتفاده 

آنهــا در جمعیتهــای خــاص بیــرون خواهــد آمــد.
)ACIP(کمیته مشورتی توصیه های مربوط به انجام واکسیناسیون

ACIP چگونگــی مصــرف واکســنها بــرای کنتــرل بیمــاری در 

آمریــکا را تعییــن کــرده اســت و گــروه هــای دارای اولویــت بیشــتر 
ــف کــرده اســت: ــن شــکل تعری ــه ای ــت واکســن را ب ــرای دریاف ب

فــاز1a : ارائــه دهنــدگان خدمــت بــرای کارمنــدان مراقبــت ســالمت 
و تســهیالت اقامتــی طوالنــی مــدت

فــاز1b: افــرادی کــه 75 ســاله و بیشــتر هســتند و خــط اول خدمــت 
گــذاران اساســی و مهــم هســتند.

فــاز 1c: افــرادی کــه بیــن 65 و  75 هســتند و افــراد 16تــا 64 ســاله 
بــا وضعیــت مدیــکال پــر خطــر )شــامل بــارداری( و ســایر خدمــت 

گــذاران اساســی
وضعیــت هــای مدیــکال پرخطــر توســط CDC بــه ایــن شــکل گفتــه 

شــده اســت:
بارداری 

کانسر 
بیماری مزمن کلیوی
COPD بیماری ریوی
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سندروم داون
بیمــاری هــای قلبی)نظیــر نارســایی قلبــی، بیمــاری شــریان کرونــر یــا 

ــی ها( کاردیومیوپات
وضعیت ایمیونوساپرسیوبه علت پیوند ارگان

ــع یــا چاقــی بیشــتر  چاقــی) BMI بیشــتر از ســی کیلــو گرم/متــر مرب
ولــی کمتــر از چهــل کیلــو گرم/متــر مربــع(

چاقی شدید ) BMI بیش از 40 کیلو گرم/متر مربع(
بیماری سیکل سل

سیگار کشیدن)اخیر، در حال حاضر یا در گذشته(
دیابت ملیتوس تایپ 2

ــود،  ــی ش ــر م ــتر و مهمت ــن بیش ــودن واکس ــترس ب ــه در دس ــر چ ه
ACIP بــه توصیــه هــای خــود بــرای اولویــت بنــدی جمعیتهــا اضافــه 

مــی کنــد. در ایــن گایدالیــن ملــی، ایالــت وحــوزه هــا بایــد انعطاف 
ــوژی و تقاضــای  ــر اســاس اپیدمیول داشــته باشــند کــه واکســن را ب
ــن  ــح و روش ــری صری ــک بازنگ ــس از ی ــد. پ ــز کنن ــی تجوی محل
داده هــای در دســترس ACIP  توصیــه هــای موقتــی انتشــار داده 
اســت.)برای اســتفاده از واکســن فایــزر بیوتــک در افــراد 16 ســاله و 
بزرگتــر بــرای پیشــگیری از کوویــد19- و اســتفاده از واکســن مدرنا 
ــاردار و  ــان ب ــرای زن ــات ب ــتر (. اطالع ــاله و بیش ــنین 18 س ــرای س ب
شــیرده در وب ســایت تحــت عنــوان مالحظــات کلینیکــی گذاشــته 
شــده اســت. در ایــن مالحظــات کلینیکــی CDC طرحــی داد وقتــی 

ــان(،  ــاردار شــخصا بخشــی از یــک گــروه اســت )کادر درم کــه ب
ــاب  ــن را انتخ ــت واکس ــد دریاف ــی توان ــه م ــود ک ــی ش ــنهاد م پیش
کنــد. بحــث و تبــادل نظــر بــا افــراد حرفــه ای در مراقبتهــای ســالمت 
ــذ  ــه را اخ ــم آگاهان ــه تصمی ــرد ک ــد ک ــک خواه ــاران کم ــه بیم ب
کننــد. CDC توضیــح مــی دهــد، بــه زنــان شــیردهی کــه بــه عنــوان 
پرســنل مراقبتهــای ســالمت فعالیــت مــی کننــد پیشــنهاد مــی شــود 

ــرای آنهــا وجــود دارد. کــه امــکان انتخــاب واکسیناســیون ب
اجازه و تایید استفاده اورژانسی FDA آمریکا

FDA ســازمان غــذا و دارو اجــازه اســتفاده اورژانســی از این واکســنها 

را صــادر کــرده اســت. فایــزر بیوتــک بــرای اســتفاده افــراد 16 ســاله 

ــه 21 روز  ــه فاصل ــزا ب ــرف دو دوز مج ــورت مص ــه ص ــر ب و بزرگت
تاییــد شــد و مدرنــا بــرای اســتفاده اشــخاص 18 ســاله و بزرگتــر بــه 

صــورت مصــرف دو دوز بــه فاصلــه 28 روز .
مصــرف ایــن واکســن هــا نشــان داده شــده اســت کــه حــدود 95 % 
پــس از مصــرف دومیــن دوز از بیمــاری کوویــد جلوگیــری خواهــد 

کــرد.
بنابــر متخصصــان EUA  واکســن هــای فایــزر _بیوتــک و مدرنــا برای 
تجویزبــه بــاردار و شــیرده مطالعــات کافــی وجــود نــدارد و توصیــه 
EUA بــرای گیرنــدگان خدمــت در مــورد هــر دو واکســن فایــزر و 

ــاردار و یــا شــیرده هســتید انتخابهــای  ــا ایــن اســت اگــر کــه ب مدرن
خــود را بــا دهنــدگان خدمــت بحــث و مشــاوره کنیــد.

ــه FDA اجــازه مــی دهــد کــه در مــورد حفاظــت  اختیــارات EUA ب

ــیمیایی،  ــد ات ش ــه تهدی ــر علی ــل ب ــدام متقاب ــی اق ــالمت همگان س
بیولوژیــکال و رادیولوژیــکال هســته ای در مواقــع اورژانســهای 
ــهیل  ــکال را تس ــل مدی ــات متقاب ــتفاده از اقدام ــوم اس ــالمت عم س

ــد.  کن
FDA اجــازه دارد کــه اســتفاده از محصــوالت مدیــکال تاییــد 

نشــده یــا )اســتفاده غیــر تاییــد شــده( از محصــوالت مدیــکال بــرای 
مصــارف دیگــر در مواقعــی کــه جلوگیــری از بیمــاری تهدیــد 

ــد. ــوز ده ــد را مج ــی باش ــرح م ــدید مط ــده ش کنن

واکسن های mRNA کووید-19
در زمــان انتشــار ایــن مطلــب تاییــد دو واکســن بــرای پیشــگیری از 
کوویــد-19 تولیــد شــده را EUA از FDA دریافــت کــرده اســت. بــه 
 mRNA ــای ــن ه ــتفاده از واکس ــد و اس ــد19- تولی ــال کووی ــر ح ه

نســبتا جدیــد اســت.
ــد کپســول شــده و  ــام آور )mRNA( فاق ــن واکســن هــا شــامل پی ای
ــلول  ــه س ــرای ورود ب ــکل)LNP( ب ــان اوپارتی ــد ن ــک لیپی ــیله ی بوس
ــره  ــدن به ــلولهای ب ــنها از س ــن واکس ــد ای ــده ان ــی ش ــان طراح میزب
میلــه ای کرونــا ویــروس)  پروتئیــن  بــرداری مــی کننــد کــه 
ــی را  ــتم ایمن ــنها، سیس ــایر واکس ــه س ــبیه ب ــای مناسب(ش ــی ژنه آنت
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ــد.  ــک کن ــد-19 تحری ــه کووی ــا علی ــادی ه ــی ب ــد آنت ــرای تولی ب
واکســن های mRNA واکســنهای ویــروس زنــده نیســتند و آنهــا هــم 
بــه عنــوان یــک درمــان اضافــی بــرای افزایــش اثــر واکســن اســتفاده 
نمــی شــود ایــن واکســن هــا داخــل هســته نمــی شــوند و بنابرایــن 
ــه  ــد. در نتیج ــی دهن ــر نم ــن تغیی ــده واکس ــان را در گیرن DNA انس

ــوند. ــی ش ــی نم ــر ژنیتیک ــچ تغیی ــبب هی ــنهای mRNA س واکس
بــر اســاس مکانیســم عملکــرد ایــن واکســنها و بــی خطــری و 
ســودمندی نشــان داده شــده آنهــا در فــاز دو و ســه آزمایشــات 
کلینیکــی، پیــش بینــی مــی شــود کــه ســالمتی و تاثیــر ایــن واکســن 

ــد. ــاردار باش ــر ب ــراد  غی ــابه اف ــاردار مش ــراد ب ــرای اف ــا ب ه
گفتــه شــده اســت کــه هیــچ مطالعه و مســتندات مبنــی بر بــی خطری 
اســتفاده واکســن mRNA  در زنــان بــاردار و شــیرده وجــود نــدارد و 
پتانســیل ریســکهای آن بــرای افــراد بــاردار و جنین ناشــناخته اســت.

عــوارض جانبــی پیــش بینــی شــده کــه بــه عنــوان قســمتی از مشــاوره 
ــدن  ــل ب ــس العم ــامل عک ــود ش ــی ش ــرح داده م ــاران ش ــرای بیم ب
ــاری  ــه بیم ــت علی ــرای محافظ ــا ب ــی بادیه ــد آنت ــن، تولی ــه واکس ب
کوویــد-19 اســت. بیشــتر شــرکت کننــدگان مطالعــه فایــزر بیوتــک 
ــزا  ــم بیمــاری آنفوالن ــا عــوارض جانبــی خفیــف نظیــر عالئ و مدرن
ــا 55  ــال واکسیناســیون داشــتند. در ســاب گــروه ســنی 18 ت ــه دنب ب
ســاله تــب بیشــتر از 38 در ســه و هفــت دهــم درصــد از اولیــن دوز 
واکســن و پانــزده و هفــت دهــم درصــد پــس از دومیــن دوز اتفــاق 

. )2020FDA( ــاد افت
در آزمایشــهای واکســن مدرنــا تــب بیشــتر از ســی و هشــت درجــه، 
در هشــت دهــم درصــد گیرنــده هــای واکســن پــس از اولیــن دوز 
ــدگان واکســن  ــزده و شــش دهــم درصــد از گیرن پیــش آمــد و پان

بعــد از دومیــن دوز ایــن مشــکل را پیــدا کردنــد.
بیشــتر عالئــم ســه روز پــس ازهــر دو واکســن برطــرف شــد. بیمــار 
بایــد دربــاره عــوارض جانبــی شــدیدتر و نیــاز بــه مراقبــت پزشــکی 
مشــاوره شــوند. بــرای اطالعــات بیشــتر و جزئیــات عــوارض جانبــی، 
ــر و  ــات مض ــتمیک اتفاق ــای سیس ــل ه ــس العم ــیونها و عک راکس

شــدید واکســنهای فایــزر بیوتــک کوویــد-19 از CDC را ببینیــد:

عوارض جانبی خفیف در شرکت کنندگان همه مطالعات:
مدرنا

------------
91.6درصد
68.5درصد
43.4درصد
59.6درصد
44.8درصد

63 درصد
فایزر –بیوتک

---------------
84.10درصد
62.90درصد
31.90درصد
38.30درصد
23.60درصد
55.10درصد

واکنشهای آلرژیک شامل آناقیالکسیس
واکنشــهای آلرژیــک وآنافیالکســیس نــدرت بدنبــال واکسیناســیون 
کوویــد-19 گــزارش شــده اســت و در اشــخاص غیــر بــاردار بــوده 

اســت. در زمــان 23-14 دســامبر نزدیــک بــه دو میلیــون اولیــن دوز 
ــر  ــورد در ه ــورد )11.1 م ــد و 21 م ــق کردن ــک تزری ــزر بیوت فای
ــال واکسیناســیون  ــه دنب میلیــون دوز تزریــق شــده( آنافیالکســیس ب
ــنهای  ــدید راکش ــر ش ــوارد کمت ــن م ــد و همچنی ــخیص داده ش تش
آلرژیــک غیــر آنافیالکتیــک تشــخیص داده شــد. درفاصلــه زمانــی 
ــق  ــا تزری ــون دوز مدرن ــش از 4 میلی ــه بی ــا 10 ژانوی ــامبر ت 21 دس
شــد و در پیگیــری عــوارض ناخواســته واکســن ده مــورد واکنــش 
آنافیالکســیس گــزارش شــد. )2.5 مــورد بــه ازای هــر میلیــون 

ــق شــده( واکســن تزری
دریافــت  از  پــس  بــاردار  افــراد  در  آنافیالکســیس  بــه  اگــر 
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واکسیناســیون کوویــد-19 مشــکوک شــویم. بایــد به همــان صورت 
افــراد غیــر بــاردار مدیریــت شــود. راه هوایــی ســریعا بــاز نگــه داشــته 
شــده و همچنیــن بــه تنفــس و گــردش خــون و فعالیــت مغــزی توجه 
شــود، تمــاس بــا سرویســهای پزشــکی اورژانــس گرفتــه شــده بیمــار 
در وضعیــت ســوپاین قــرار داده شــده و اپــی نفریــن تزریــق شــود . 
مشــابه افــراد غیــر بــاردار آنافیالکســیس مراقبــت تــا بهبــودی ادامــه 
ــن  ــرای چندی ــکی ب ــهیالت پزش ــک تس ــگ در ی ــه و مانیتورین یافت
ســاعت تــا بــر طــرف شــدن کامــل عالئــم و نشــانه هــا ادامــه یابــد.

بــرای اطالعــات بیشــتر بــرای مدیریــت آنافیالکســیس بعــد از 
ببینیــد.  CDC ســایت  وب  در  را  کوویــد19-  واکسیناســیون 

واکســنهای  خطــری  بــی  بــه  مربــوط  اطالعــات 

 19- کوویــد
ــراد  ــرای اف ــن ب ــری واکس ــرای در برگی ــرار ب ــر از اص ــرف نظ   ص
بــاردار هیــچ یــک از واکســنهای مــورد تاییــد EUA در زنــان بــاردار 
ــات در  ــر حــال مطالع ــه ه ــه اســت و ب ــرار نگرفت ــش ق ــورد آزمای م

ــزی نشــده اســت.  ــاردار برنامــه ری ــان ب زن
Data from Developmental and Reproduc�( DART  مطالعاتــی از

ــا گــزارش شــده اســت  ــزر بیوتــک در اروپ ــرای فای tive Toxicity( ب

بنابــر گــزارش ارائــه شــده در آژانســهای داروئــی اروپایــی مطالعــات 
حداقلــی اســتفاده از واکســن کوویــد-19 فایــزر بیوتــک عــوارض 
مضــر مســتقیم و غیــر مســتقیم در بــارداری تکامــل امبریــو و جنیــن، 
ــه  ــک مطالع ــت ی ــده اس ــده نش ــد دی ــس از تول ــد پ ــان و رش زایم
ترکیبی بررســی توکسیســیتی واکســن مدرنــا روی بــاروری و تکامل  
پــری ناتــال و پســت ناتــال روی موشــها بــه FDA در 4 دســامبر 2020 
ارائــه شــد. بررســی ایــن مطالعــه ایــن نتیجــه را داشــت کــه مصــرف 
ــارداری و لقــاح، هیــچ عــوارض  دوز 100 میکــرو گــرم در زمــان ب
جانبــی نداشــته اســت. فقــط وارســیونهای اســکلتال بــوده کــه شــایع 

هســتند و بــدون هیــچ دخالتــی پــس از تولــد برطــرف مــی شــوند.
ــتفاده از  ــری اس ــی خط ــای ب ــک داده ه ــع ی ــات در واق ــن مطالع ای
واکســن کوویــد-19 در بــارداری در حــال حاضــر در دســترس 

نیســت. ولــی همچنــان داده هایــی کــه نشــان بدهد کــه این واکســنها 
کنتــر اندیکــه هســتند وجــود نــدارد و ســیگنالهای بــی خطــری هــم 
ــنهای  ــورد واکس ــن در م ــدارد. بنابرای ــود ن ــات DART وج از مطالع
 ACOG ،ــا بــر اســاس تمایــل بیمــار و اختیــار فایــزر بیوتــک و مدرن
ــخصا  ــان ش ــه خودش ــد ک ــارداران آزادن ــه ب ــد ک ــی کن ــنهاد م پیش
ــرای  ــارداران تشــویق مــی شــوند کــه ب ــد همچنیــن ب تصمیــم بگیرن
ــا تیــم مراقبتهــای پزشــکی خودشــان در صورتیکــه  واکسیناســیون ب
آنهــا دردســترس باشــند مشــاوره کننــد ولــی شــرط دریافت واکســن 

نبایــد مســتند ســازی ایــن مشــاوره باشــد.
اشــخاصی کــه واکســن کوویــد-19 را در نظــر میگیرنــد بایــد 
دسترســی بــه اطالعــات موجــود دربــاره بــی خطــری و موثــر بــودن 
واکســن شــامل اطالعــات دربــاره داده هایــی کــه موجــود نیســتند را 

داشــته باشــند. یــک مباحثــه بیــن بیمــار و تیــم پزشــکی بــه تصمیــم 
گیــری در بــاره اســتفاده از واکســنهای تاییــد شــده توســط بــارداران 
)تحــت قانــون EUA( بــرای جلوگیــری از کوویــد-19 ، کمــک مــی 
کنــد. مــوارد مهمــی کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود شــدت بیمــاری 
ــیل  ــن و پتانس ــودن واکس ــر ب ــیل موث ــه و پتانس ــک در جامع پاندمی
ــاری روی  ــرات بیم ــامل اث ــادری ش ــاری م ــدت بیم ــک و ش ریس

ــاردار و جنیــن . ــرای ب ــوزاد و ســالمت واکســن ب جنیــن و ن
در حالیکــه گفتگــو بــا یــک پزشــک ممکــن اســت مفیــد باشــد ولی 
نبایــد یــک شــرط حتمــی بــرای انجــام واکسیناســیون باشــد .چــون 
ممکــن اســت یــک مانــع غیــر ضــروری جهــت انجــام واکسیناســیون 

. د شو
پزشــکان بایــد ریســکها و منافــع واکسیناســیون را بــا بــارداران 
مــرور کننــد شــامل ریســکهای واکســینیه نشــدن در شــرایط خــاص 
وضعیــت ســالمتی بیمــار و ریســک در معــرض قرارگرفتــن در محل 
ــواده. گفتگــو در  ــر خطــر خان ــه و همینطــور اعضــای پ ــا خان کار ی
ــش  ــک و پی ــاران ریس ــخصی بیم ــهای ش ــد ارزش ــک بای ــاره ریس ب
ــه  ــاردار و تصمیــم گیــری آزادان آگهــی هــای متفــاوت از طــرف ب
ــر  ــراد غی ــه اف ــبیه ب ــذارد. ش ــرام بگ ــرد و احت ــر بگی ــراد را در نظ اف
 mRNA بــاردار واکسیناســیون افــراد بــاردار همســان بــا واکســن
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کوویــد-19، در هــر محــل مجــوز دار مــی توانــد تزریــق شــود ایــن 
شــامل مــکان هــای درمانــی و محلهــای اجتمــاع غیــر درمانــی نظیــر 
مــدارس مراکــز تجمــع و ســایر موقعیتهــای واکسیناســیون گروهــی 
باشــد از افــراد بایــد ســابقه هــر گونــه واکنــش ســریع آلرژیــک به هر 
نــوع واکســن و داروی  تزریقــی پرســش شــود) واکســنهای داخــل 
عضالنــی، داخــل وریــدی و یــا زیــر مخاطــی و یــا درمــان هــای غیــر 
)CDC(.)کووید-19یــا پولــی ســور بــل mRNA مرتبــط بــه واکســن

محلهــای واکســن هــای تزریــق کوویــد-19 بایــد از گایــد الین هــای 
اســتفاده از واکســن کوویــد-19 تبعیــت کننــد. احتیاطــات الزم 
شــامل غربالگــری گیرنــدگان واکســن و بررســی کنتراندیکاســیونها 
و داشــتن منابــع الزم و در دســترس بــرای مدیریــت آنافیالکســیس. 
نظــارت افــراد پــس از واکسیناســیون در یــک دوره زمانــی و درمــان 

.)CDC( ســریع مــوارد آنافیالکســیس بــا تزریــق اپــی نفریــن
زنــان بــاردار کــه تجربــه تــب پــس از واکسیناســیون را دارنــد بایــد 
مشــاوره شــوند کــه میتواننــد اســتامینوفن اســتفاده کننــد. اســتامینوفن 
در بــارداری ثابــت شــده کــه بــی خطــر اســت و مصــرف آن 
ــادی نمــی شــود. در  ــی ب ــد آنت ــر واکســن و تولی باعــث کاهــش اث
حــال حاضــر هیچگونــه ترجیحــی از اســتفاده یــک واکســن نســبت 
ــط  ــد فق ــی توانن ــاله کــه م ــا18 س ــراد 16 ت ــه جــز اف ــه دیگــری) ب ب
ــدارد. اشــخاص  ــد( وجــود ن ــزر– بیوتــک اســتفاده کنن واکســن فای
ــد.  ــل کنن ــد دو ســری دوز از واکســن را از یــک محصــول کام بای

ــد در 14 روز پــس از دریافــت ســایر  ــد-19 نبای واکســن های کووی
ــق شــوند. واکســنها تزری

*از  تزریــق ایمونوگلوبیــن آنتــی دی )روگام( در افــراد نبایــد 
جلوگیــری شــود و تداخلــی بــا پاســخ ایمنــی واکســن کوویــد-19 

ــدارد. ن
باردارانــی کــه تزریــق واکســن را نمــی پذیرنــد بایــد در مــورد 
تصمیمشــان حمایــت شــوند.همچنین ایــن مشــاوره هــا ایــن فرصــت 
ــای  ــت معیاره ــورد اهمی ــاران در م ــه بیم ــه ب ــد ک ــی کن ــاد م را ایج
ــی و  ــه فیزیک ــت فاصل ــتها و رعای ــوی دس ــر شستش ــگیری نظی پیش
ــاردار کــه واکســن  ــادآوری شــود. اشــخاص ب پوشــیدن ماســک ی

کوویــد-19 را دریافــت مــی کننــد بایــد آمــوزش ببیننــد و تشــویق 
ــای........ ــه ه ــرکت در برنام ــوند در ش ش

زنان شیرده
ACOG توصیــه مــی کنــد کــه زنــان شــیرده نظیــر افــراد غیــر شــیرده 

 ACIP بــر اســاس اولویــت هــای گروهــی و معیارهایــی کــه توســط
طراحــی شــده، واکســن توصیــه شــود و زنــان شــیرده کــه در بیشــتر 
ــد-19  ــی حضــور نداشــتند از واکســن هــای کووی آزمایشــات بالین
ــیون  ــری واکسیناس ــی خط ــک از ب ــان تئوری ــوند اطمین ــروم نش مح
ــه  ــن مقایس ــت واکس ــع دریاف ــیل مناف ــل پتانس ــیرده در مقاب ــان ش زن
نشــده اســت. ولــی هیــچ احتیاجــی بــه جلوگیــری و قطــع شــیردهی 
در بیمارانــی کــه واکســن کوویــد-19 دریافــت مــی کننــد نیســت.

اشخاصی که قصد بارداری دارند
---------------------------------

واکسیناســیون قویــا بــرای افــراد غیــر بــارداری کــه در گــروه هــای 
 ACOG هســتند توصیــه مــی شــود ACIP دارای اولویــت طبــق
واکسیناســیون را بــرای افــرادی کــه در تــالش بــرای بارداری هســتند 
یــا قصــد آن را دارنــد و معیارهــای واکسیناســیون را بــر اســاس 
اولویتهــای ACIP را دارنــد را توصیــه مــی کنــد. بــه عــالوه ایــن افراد 
الزم نیســت بــارداری را پــس از دریافــت دو دوز بــه تاخیــر بیاندازند.

ــل  ــری پروفای ــی خط ــرد و ب ــم و عملک ــن مکانیس ــر گرفت ــا در نظ ب

 mRNA 19-واکســن بــرای افــراد غیر بــاردار، واکســن هــای کوویــد
ــی  ــب نم ــی محس ــک نازای ــش ریس ــرای افزای ــی ب ــوان علت ــه عن ب

شــوند.
اگــر فــردی پــس از اولیــن دوز کوویــد-19 بــاردار شــد اگــر 
اندیکاســیون تزریــق وجــود داشــت دومیــن دوز بایــد تجویــز شــود .

اگــر یــک فــردی واکســن کوویــد-19 را دریافــت کــرد و در فاصله 
ــرکت در  ــرای ش ــد ب ــد بای ــاردار ش ــن ب ــق واکس ــی روز از تزری س

برنامــه وی–ســیف  CDC تشــویق شــود.
ــت واکســنهایی کــه   ــرای دریاف ــن ب ــه طــور روتی ــارداری ب تســت ب

ــد کــرده پیشــنهاد نمــی شــود . EUA تایی
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ــرای  ــتان ب ــن پوس ــری رنگی ــرای براب ــای ب ــه ه توصی
ــالمت ــات س ــت خدم دریاف

مجامــع رنگیــن پوســت بــه شــکل غیــر مناســبی تحــت تاثیــر 
پاندمــی کوویــد-19 قــرار گرفتــه انــد اشــخاص در جوامــع رنگیــن 
ــی  ــد و حت ــدید بگیرن ــاری ش ــه بیم ــال دارد ک ــتر احتم ــت بیش پوس
ــای  ــته ای از فاکتوره ــت دس ــه عل ــد. ب ــوت کنن ــد-19 ف از کووی
ســاختاری و اجتماعــی شــامل بــی عدالتــی هــای وضعیتهــای 
اجتماعــی و اقتصــادی دسترســی بــه مراقبــت هــای پزشــکی میــزان 
وضعیتهــای مزمــن در معــرض قــرار گرفتــن بیمــاری بــه علــت 
ــای  ــی ه ــی عدالت ــتمیک ب ــزادی سیس ــض ن ــغلی، تبعی ــت ش موقعی

ــت. ــالمت اس ــای س ــت ه ــتم مراقب ــداوم در سیس ــخص و م مش
ــع  ــه جوام ــرای هم ــم ب ــی مه ــه واکســنها خیل ــاد ب دسترســی و اعتم
اســت. امــا تمایــل بــه انجــام واکسیناســیون در بیــن بیمــاران رنگیــن 
پوســت بنابــر بــی عدالتــی هــای تاریخــی و مــداوم و تبعیــض نــژادی 
سیســتمیک کــه حقیقــت را در برخــی مــوارد بــرای آنــان مخــدوش 

مــی ســازد کمتــر ازســفید پوســتان اســت.
ــر پایــش اساســی اخیــر فقــط 50 درصــد از ســیاهان در مقایســه  بناب
ــی  ــاال م ــا احتم ــن ی ــه یقی ــکا ب ــتان آمری ــد سفیدپوس ــا 65 درص ب
خواهنــد واکســینه شــوند. حتــی اگــر واکســن بــدون هزینــه وتوســط 
دانشــمندان تائیــد شــده باشــد. وقتــی بــا کســی دربــاره واکسیناســیون 

مشــاوره مــی شــود کــه ایــن بحــث و مشــاوره برایــش مهــم اســت در 
ایــن صــورت بســیار مهــم اســت کــه:

*از بــی عدالتــی هــای نامتناســب جــاری در رابطــه بــا جوامــع رنگین 
ــت آگاه باشیم. پوس

*فعاالنــه بــه ســخنانش گــوش دهیــم و بــه اظهــار تــرس و اهمیتــی 
ــرای آن قائــل اســت، ارزش دهیــم. کــه ب

*حمایــت خــود را از بیمارانــی کــه نمــی خواهنــد واکســینه شــوند 
را ادامــه دهیــم و آنهــا را بــه اســتفاده از ادامــه روشــهای پیشــگیری 

تشــویق کنیــم.
اگر بیماری تمایل به بحث بیشتر دارد:

ــه آنهــا در مــورد پروســه تســت آگاهــی دهیــم وجــود داده هــای  ب
بــی خطــری و ادامــه پیگیــری ایــن بــی خطــری و شــواهد بــر موثــر 
بــودن واکســنهای کوویــد19- و اینکــه آزمــودن واکســن راه 

ــم. ــت بگویی ــی نداش کوتاه
افزایــش میــزان عفونــت و شــدت بیمــاری کوویــد-19 را در جوامــع 

رنگیــن پوســت بــه بحــث بگذاریــد .
ایــن را بــه اشــخاص رنگیــن پوســت تاکیــد کنیــد کــه آزمایشــات 
ــدگان  ــت ) 9.8 گیرن ــوده اس ــم ب ــتان ه ــن پوس ــامل رنگی ــی ش بالین
واکســن فایــزر بیوتــک فــاز دو و ســه، ســیاه بودنــد و 26.2 درصــد 
هیســپانیک و التیــن بودنــد و 9.7 درصــد از شــرکت کننــدگان فــاز 
2و3 مدرنــا ســیاه بودنــد و 20 درصــد هیســپانیک و التیــن و واکســن 
تاثیــر مســاوی در بیــن جمعیــت هــا نــژاد و قومیــت هــای متفــاوت، 

داشــته اســت.

اطمینان و اعتماد به واکسن
ــد-19در  ــای کووی ــن ه ــوص واکس ــه خص ــن ب ــه واکس ــد ب   تردی
بیــن تمــام جمعیــت هــا وجــود دارد در زمــان ارتبــاط بــا بیمــاران بــی 
ــد  ــی خطــری کلــی واکســن هــا تاکی ــاره ب نهایــت مهــم اســت درب
شــود و ایــن حقیقــت تاییــد شــود کــه هیــچ مرحلــه ای در تولیــد و 
ارزیابــی واکســن 19 از قلــم نیفتــاده اســت. ایــن مهــم مــی توانــد بــا 
پررنــگ کــردن الزمــه ی بــی خطــری واکســن هــا و پایــش مــداوم 

بــی خطــری آنهــا حتــی پــس از آنکــه در دســترس قــرار گرفتنــد، 
انجــام شــود.

ایــن مــوارد بعــدی برخــی پیامهــا اســت کــه هنــگام بحــث با بیمــاران 
در بــاره واکســن کوویــد-19 بایــد در نظــر گرفته شــود.

ــن موفقیــت هــای ســالمتی عمومــی  واکســن هــا یکــی از بزرگتری
ــه دســت آمــده اســت قبــل از اســتفاده  اســت کــه در قــرن بیســتم ب
ــای  ــاری ه ــول از بیم ــور معم ــه ط ــردم ب ــا م ــن ه ــترده از واکس گس
عفونــی مــی مردنــد و ریشــه کــن شــدن آنهــا بــه واســطه برنامــه های 
قــوی ایمیونیزاســیون بــوده اســت. چندیــن واکســن کــه بــرای دهه ها 
ــوده  ــده ب ــی کنن ــده راض ــز ش ــیرده تجوی ــاردار و ش ــخاص ب ــه اش ب
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ــش  ــاره پای ــد-19 درب ــی کووی ــاد آزمایشــات بالین ــت زی اســت. دق
بیخطــری و موثــر بــودن آن شــامل همان اســتاندارد هــا و ضرورتهای 

پروســه واکســن هــای مــورد تاییــد و خــاص بــوده اســت.
در حالیکــه تــالش جهانــی بــرای تولیــد واکســن هــای کوویــد-19 
رو بــه پیشــرفت اســت ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه اســتانداردهای 
ــی  ــش اضاف ــع پای ــت در واق ــده اس ــه ش ــهل گرفت ــری س ــی خط ب
ــه لحظــه  ــی لحظــه ب ــرای بیخطــری واکســنها و ارزیاب ــا ب سیســتم ه
انجــام مــی شــود. اثــرات جانبــی نظیــر بیمــاری شــبیه بــه آنفوالنــزا بــا 
ایــن واکســن هــا قابــل پیــش بینــی اســت. بــه هــر حــال ایــن واکنــش 
ــه  ــت علی ــرای محافظ ــا ب ــادی ه ــی ب ــد آنت ــرای تولی ــدن ب ــی ب طبیع
کوویــد-19 اســت. واکســن هــای کوویــد-19 نمــی تواننــد عفونــت 
ــرات  ــاره اث ــه درب ــت ک ــم اس ــن مه ــد ای ــاد کنن ــد-19 را ایج کووی
جانبــی آنهــا بحــث شــود زیــرا کــه بــرای ایجــاد حفاظــت حداکثری 

ــد. ــر علیــه کوویــد-19 بیمــاران دو دوز از واکســن الزم دارن ب
*پایش بی خطری با این توصیه های EUA تداوم می یابد.

ــی  ــرای ارزیاب ــمند ب ــن هوش ــاس تلف ــر اس ــال ب ــارت فع ــک نظ ی
افــرادی کــه واکســن دریافــت کردنــد وجــود دارد  ســالمتی 
.V-SAFE از پیــام گیــر اســتفاده مــی کنــد و یــک جســتجوگر 
ــس از  ــن را پ ــد گان واکس ــالمتی گیرن ــکالت س وب از CDC مش
ــارداری در  ــت ب ــات وضعی ــد. اطالع ــی کن ــک م ــیون چ واکسیناس
زمــان واکسیناســیون و پیگیــری بعــدی در زمــان تعییــن شــده جمــع 
ــرای گــزارش) افــرادی کــه اتفاقــات مهــم  آوری شــود و سیســتم ب
ــاح واکســن  ــان لق ــا در زم ــارداری و ی ــان ب و عــوارض مهــم در زم

ــد. ــی کن ــه م ــی را ارائ ــری تلفن ــد ( پیگی گرفتن
ــه  ــوند ک ــی ش ــویق م ــالمت تش ــای س ــای مراقبته ــاغلین مراقبته ش
)VAERS( هــر اتفــاق ناخواســته مهــم را بــه دنبــال واکسیناســیون بــه

گــزارش کننــد حتــی اگــر آنهــا مطمئــن نباشــند کــه واکسیناســیون 
ــن  ــه ای ــم ک ــار داری ــا انتظ ــالوه م ــه ع ــد. ب ــه باش ــن حادث ــبب ای س
اتفاقــات ناخواســته لزومــا بــه )VAERS( گــزارش شــود، جایــی 
ــتفاده  ــوان اس ــت عن ــد-19 را تح ــای کووی ــن ه ــز واکس ــه تجوی ک

)EUA(اورژانســی اجــازه داده اســت

*اشــتباهاتی کــه در تجویــز واکســن رخ داده) صــرف نظــر از اینکــه 
همــراه بــا اتفــاق ناخواســته بــوده اســت یــا نبــوده(:

*عــوارض ناخواســته شــدید )صــرف نظــر از نســبت دادن بــه 
ــده  ــد کنن ــته تهدی ــه ناخواس ــا واقع ــرگ ی ــر م ــیون ()نظی واکسیناس

زندگــی و بســتری در بیمارســتان(
*ســندروم التهــاب مولتــی سیســتم) MIS( در بچــه هــا ) اگــر واکســن 
در بچــه هــا مجــوز بگیــرد( و همچنیــن ایــن ســندروم در بزرگســاالن

ــا مــرگ  ــد-19 کــه نتیجــه آن بســتری شــدن ی ــواردی از کووی *م
باشــد .

*یــک سیســتم پایــش مراقبــت طوالنــی مــدت و کوتــاه مــدت برای 
)NHSN( ســهولت گــزارش دادن اتفاق ناخواســته بــه

واکسنها و داروها در سیستم نظارت باردار : 
ــری  ــی خط ــتفاده و ب ــش اس ــرای پای ــی ب ــارت مل ــتم نظ ــک سیس ی

ــد. ــی ش ــس طراح ــی نف ــنها و تنگ واکس
ــتم  ــده روی سیس ــت کنن ــر / پرداخ ــه گ ــی بیم ــک اطاعات FDA، بان

ــر ادعاهــا بــرای نظــارت و پزوهــش کار  اداری و اطالعــات مبنــی ب
مــی کند.اطالعــات پایــش اضافــی بــی خطــری اینجــا وجــود دارد:
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