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۱۴۰۰/۰۵/۱۸

ندارد

   

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

موضوع: در خصوص واکسیناسیون مادران باردار تا ٤٢ روز پس از زایمان پیرو نامه شماره ٣٠٠/٨٦٧٠د مورخ ١٦ مرداد ١٤٠٠ ( پاسخ  به سئواالت ) 

با سالم و احترام

           پیرو نامه شماره ۳۰۰/۸۶۷۰د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ در خصوص واکسیناسیون مادران باردار تا ۴۲ روز 

پس از زایمان با توجه به سواالت مکرر همکاران نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

در واکسیناسیون زنان در سنین باروری، نیازی به آزمایش بارداری قبل از واکسیناسیون و تعویق اقدام  .۱

برای بارداری نمی باشد.

در صورت وقوع بارداری در هر زمانی مطابق دستور عمل فوق، اقدام شود.  .۲

مفاد نامه شماره ۳۰۰/۸۶۷۰د مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ شامل حال مادران باردار تا ۴۲ روز پس از زایمان  .۳

واجد شرایط می باشد، بدیهی است بعد از این دوره زمانی (از روز ۴۳ پس از زایمان به بعد) شرایط 

واکسیناسیون در شیردهی مطابق نامه شماره ۳۰۲/۴۱۳۹ د مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود. 

مشاوره برای واکسیناسیون مادران باردار الزم است، اما مطابق نامه۳۰۰/۴۳۲۸د مورخ  ۱۲ خرداد ماه سال  .۴

جاری، در صورت تایید لزوم تجویز واکسن آسترازنیکا در بارداری توسط کمیته دانشگاهی، اخذ رضایت 

نامه کتبی از این گروه مادران (موارد تزریق واکسن آسترازنیکا ) الزامی است.

مادران باردار با هر شرایط برای واکسیناسیون بایستی در سامانه های سالمت ثبت شوند. برای مادران  .۵

بخش خصوصی، جهت صدور مجوز واکسیناسیون حداقل ثبت یک بار مراقبت در سامانه های سالمت 

ضروری است.  

نوع بیماری زمینه ای مادر بر اساس مستندات، در سامانه های سالمت ثبت گردد. .۶

در صورت واکسیناسیون، ثبت اطالعات الزم در سامانه پورتال سالمت مادران به آدرس   .۷

  www.health.gov.irدفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سالمت مادران، ستون لیست ها 

واکسیناسیون مادران باردار، الزامی است.

http://www.health.gov.ir/
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درحال حاضر واکسیناسیون مادران باردار در گروه سنی ۳۵-۱۸ سال محدود به شرایط اعالم شده در  .۸

نامه ۳۰۰/۸۶۷۰د مورخ ۱۶ مرداد ماه (وجود بیماریهای زمینه یا  BMI مساوی یا بیشتر از ۳۵ یا داشتن 

همسر شاغل در ارتباط با بیماران مشکوک یا مبتال به کووید در بهداشت و درمان) و گروه های هدف 

فعلی واکسیناسیون کووید ۱۹ مطابق دستور عمل کشوری واکسن می باشد. 

در حال حاضر واکسن های اعالم شده برای تزریق در بارداری،  در سن کمتر از ۱۸ سال مجوز تجوز  .۹

ندارند.

همانطور که در نامه ۳۰۰/۸۶۷۰ د مورخ ۱۶ مرداد ماه تاکید شده،  در مادران واجد شرایط در سن  .۱۰

بارداری ۲۸ هفته و باالتر ( سه ماهه سوم) اولویت دریافت واکسن هستند، اما الزم است که برای 

پیشگیری از فوت وقت، هم زمان برای واکسیناسیون مادران باردار با سن بارداری۱۲ تا ۲۸ هفته نیز 

برنامه ریزی های الزم به صورت نزولی از نظر سن بارداری ( از ۲۸ هفته به پایین ) به عمل آید.

اطالع رسانی به مادران برای واکسیناسیون به عهده دانشگاه است. این مهم می تواند از طریق هماهنگی  .۱۱

با صدا و سیما محلی و نظام پزشکی شهرستانها و همکاران فعال در سامانه ۴۰۳۰ مادران انجام شود.

 


