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 که نیاز به بستری دارند 91-دستورالعمل عوارض واکسیناسیون کووید 

 ایران دارویی بازار در موجود 91-کووید های واکسن

 جهت و اند کرده دریافت واردات مجوز دارو و غذا سازمان نظر تحت که ایران دارویی بازار در موجود 91-کووید های واکسن

 :باشد می زیر شرح به شوند می توصیه سال 91 باالی افراد در91-کووید بیماری از پیشگیری 

 

 ناشی مورتالیتی و جدی عوارض شدید،91-کووید بیماری به ابتال ریسک توجهی قابل طور به دارویی بازار در موجود های واکسن مامت

 به ابتال از ناشی عوارض به نسبت91-کووید های واکسن با شده ذکر جدی عوارض .دهند می کاهش شده واکسینه فرد برای را آن از

 .است اغماض قابل و نادر بسیار بیماری

 تجاری برند همان از حتما باید واکسن اول نوبت تزریق از بعد .است تعویض قابل غیر91-کووید واکسن تجاری برندهای 

 .شود استفاده دوم درنوبت واکسن

 اول نوبت تزریق از بعد بیمار که صورتی در .است متفاوت هم با اسپوتنیک واکسن دوم وبتن و اول نوبت سازنده اجزای 

 نوبت برای برند تعویض شرایطی چنین در .شود دریافت نباید واکسن دوم نوبت شود، جدی عوارض دچار91-کووید واکسن

 .شود نمی توصیه دوم
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 تجاری برند Covishield برند جایگزین تواند می است هند سرم موسسه وسطت شده تولید آسترازنکای واکسن که 

Vaxzevria باشد. 

 91-دیواکسن کوو قیمالحظات قبل از تزر

 91 -دیسابقه ابتال به کوو

 برای الزم معیارهای و باشد یافته بهبود بیماری عالئم و نباشد دار تب باشد، نگرفته قرار پالسماتراپی درمان تحت بیمار که صورتی در

 ندارد . ممنوعیت واکسن تزریق باشد، داشته را قرنطینه از خروج 

 است بهتر اند کرده دریافت )اتسویمب و بامالنیویمب)SARS-CoV-2 ویروس ضد بادی آنتی مونوکلونال یا پالسماتراپی که بیمارانی در

 .شود انجام واکسیناسیون ها درمان این دریافت از بعد ماه 3 حداقل 

 91 -دیکوو یماریمواجهه با فرد مبتال به ب سابقه

 صورت در .شود انجام PCR تست باید ابتدا باشند داشته را 91-کووید بیماری به مبتال فرد با پرخطر مواجهه سابقه که افرادی در

 بروز نظر از باید روز 91-7مدت برای بیمار باشد منفی PCR تست که صورتی در .شود تزریق واکسن نباید PCR تست بودن مثبت 

 .شود انجام تواند می واکسیناسیون نکند، بروز مدت این از بعد عالئم که مواردی در .شود پایش91-کووید عالئم 

 91-کووید فعال عفونت

 .باشند نمی واکسن تزریق به مجاز قرنطینه دوران اتمام و کامل بهبودی زمان تا افراد این

 واکسن اول نوبت تزریق از بعد 91- کووید بیماری به ابتال

 عالئم بهبود صورت رادر واکسن دوم نوبت تواند می شود91-کووید بیماری دچار اول نوبت واکسن تزریق از بعد بیمار که صورتی در

 .بیفتد تعویق به باید عالئم بهبود زمان تا واکسن دوم نوبت تزریق باشد عالمتدار بیمار اگر .کند دریافت قرنطینه از شدن خارج و 

 عفونی های بیماری عالئم بروز

 لنفادنوپاتی، آرترالژی، میالژی، لرز، تب،( عفونی های بیماری عالئم دچار واکسیناسیون روز در واکسن کننده دریافت فرد که صورتی در

 سنواک تزریق است بهتر باشد )... و سوپراپوبیک درد اوری، دیس اسهال، شکم، درد خلط، نفس، تنگی سرفه، اشتهایی، بی تهوع، 

 .بیفتد تعویق به کند پیدا بهبود کامل طور به عالئم و شود رفع بیمار تب که زمانی تا 

 آلرژی های واکنش سابقه

 را91-کووید واکسن توانند می اند، داشته91-کووید غیر های واکسن سایر یا و التکس داروها، غذا، به حساسیت سابقه که افرادی

 .کنند دریافت را91-کووید واکسن توانند می نیز مزمن کهیر و آسم ،فصلی آلرژی دچار بیماران .کنند دریافت 
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 را واکسن تزریق حتما بیماران این .ندارند واکسن دریافت برای مصرف منع داروها، سایر یا و غذاها به آنافیالکسی سابقه با بیماران

 .شوند پایش دقیقه 03 مدت به حداقل واکسن تزریق از بعد و شود انجام )بیمارستانها[بستری واحیا امکانات دارای درمانی مراکز در 

 آن دیگر اند شده واکسن برند یک در موجود ترکیبات به فوری و )آنافیالکسی( شدید آلرژیک واکنش دچار که افرادی شود می توصیه

 .نکنند تزریق را برند 

  واکسن تزریق اخیر سابقه

 انجام واکسیناسیون ها، واکسن سایر تزریق از بعد روز 91حداقل شود می توصیه 91-کووید واکسن زایی ایمنی پتانسیل حفظ جهت

 واکسن دوز تکرار .باشد می روز هفت91-کووید باواکسن آنفلوانزا واکسن تزریق برای شده ذکر زمان حداقل خاص شرایط در .شود

 .شود نمی توصیه خاص مواقع این در91-کووید

 داری روزه

 از قبل ترجیحا داران روزه و نباشد دهیدراته واکسن تزریق روز در بیمار . ندارد منافاتی داری روزه با91-کووید واکسن تزریق

 به نسبت استامینوفن شیاف از استفاده واکسن تزریق از بعد عوارض کنترل جهت .باشند کرده میل را سحری واکسن دریافت 

 .است ارجح استروئیدی غیر التهاب ضد داروهای 

 91-کووید واکسن تزریق حین مالحظات

 نحوه تزریق

 بعنوان انتخاب ارجح و در بازو  دلتوئید عضله در عضالنی تزریق صورت بهتنها  ایران دارویی بازار در موجود 91-کووید های واکسن

 .شود در  بخش خارجی عضله ران انجام می انتخاب دوم

 دچارترومبوسیتوپنی بیماران و خوراکی های پالکت آنتی کواگوالنت، آنتی کننده مصرف بیماران در واکسن تزریق

 هموفیلی و

 یجگ( ظریف تزریق های سوزن از هستند عضالنی تزریق از ناشی هماتوم ریسک در که بیمارانی برای شود می توصیه کلی طور به

 داده قرار تزریق محل روی بر کمپرس دقیقه 2 تا 3 مدت به حداقل و شود استفاده ) 30 از کمتر گیج( ظریف بسیار یا و  ( 32 تا 30

 باید بیمار هماتوم بروز صورت در .شود ایجاد است ممکن واکسن عضالنی تزریق از بعد اولیه ساعت1تا3 طی هماتوم معموال .شود 

 این که صورتی در اما باشد داشته وجود واکسن تزریق از بعد ابتدایی روز 3 تا 9است ممکن تورم و درد .دنمای مراجعه پزشک به 

 برای جلدی زیر تزریق .کند مراجعه پزشک به باید بیمار شود مشاهده تزریق محل در رونده پیش قرمزی یا و شود تشدید عالئم 

 .شود نمی توصیه هماتوم ریسک کاهش 
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 بیمار تحت درمان با وارفارین

 91-کووید  ساعت قبل از تزریق عضالنی واکسن INR 73چک 

0کمتر از   

 انجام واکسیناسیون

1>یا  0<  

 ؟

با صالحدید  انجام واکسیناسیون

 پزشک معالج

 

1از  بیشتر  

 

پس از  یناسیونانجام واکس

 تعدیل دوز وارفارین

کواگوالنت  یآنت یدارو در بیمارانی که  91-وید وکواکسن  قیتزر بندی زمان

کنندی مصرف م نییپا یبا وزن مولکول یها نیو هپار میمستق یخوراک  

 ساعت باشد 31هر  یفاصله زماناگر 

 

 یدوز آنت یواکسن قبل از ساعت مصرف قیتزر

 باشدمی  ماریکواگوالنت ب

مصرف  ازساعت بعد 31تا  91واکسن  قیتزر)

 یآنت  و دوز (کواگوالنت یآنت یدارو دوز نیآخر

ساعت به  6تا  0در صورت نیاز  کواگوالنت

 تعویق بیفتد

 

 ساعت باشد 93هر  یفاصله زماناگر 

 

نت کواگوال یدوز آنت یواکسن قبل از ساعت مصرف قیتزر

 باشدمی  ماریب

 یدارو دوز نیمصرف آخر ازساعت بعد 93واکسن  قیتزر)

 از بعد ساعت93-6 کواگوالنت آنتی دوز(کواگوالنت یآنت

 .بیفتد تعویق به واکسن تزریق

 ز تجویز نشود .یک دو در صورت کم بودن خطر ترومبوز
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 نکات مهم: 

 قطع به نیاز بدون )پراسوگرل تیکاگرلور، کلوپیدوگرل، آسپرین،( باشند می پالکت دض داروهای با درمان تحت که بیمارانی 

 .نمایند دریافت را واکسن توانند می دارو 

 تواند یپزشک معالج م دیباشد با صالحد 03333از  شیکه تعداد پالکت حداقل ب یدر صورت یتوپنیدچار ترومبوس مارانیدر ب  

 انجام  ونیناسیبعد از واکس قهیدق 2حداقل به مدت  قیو قرار دادن کمپرسور در محل تزر اطیواکسن با احت یعضالن قیتزر

 پالکت انجام شود. افتیواکسن بعد از در قیپالکت باشد، بهتر است تزر افتیدر دیکاند ماریکه ب یصورتشود. در

 افتیعد از درب هیاول یواکسن را در ساعت ها اطیتوانند با احت یپزشک معالج م دیباشند، با صالحد یلیکه دچار هموف یمارانیب 

 شود. یم هیتوص قهیدق 2ل به مدت هماتوم قرار دادن کمپرس حداق سکیکاهش ر یکنند. برا افتیدر یانعقاد یفاکتورها

 :دیکوو یواکسن ها قیبعد از تزر عیعوارض شا

 شایع عوارض و تزریق محل در گرما احساس و تورم سفتی، درد، حساسیت، خارش، قرمزی، شامل تزریق محل یعشا عوارض

 عوارض این .باشد می کسالت لرز، تب، سردرد، تهوع، اشتها، کاهش لرز، خستگی، ضعف، میالژی، آرترالژی، شامل سیستمیک

 بهبود اول روز 7 طی عوارض که صورتی در .باشد داشته وجود کسنوا تزریق از بعد ابتدایی روز 7 تا مواقع بعضی در است ممکن

 .شود انجام الزم های بررسی و شود معاینه پزشک توسط باید بیمار شود تشدید یا و نکند پیدا

 یقتعر پوستی، بثورات آلودگی، خواب سرگیجه، استفراغ، ,تهوع اسهال، :عوارض سایر

 :کووید واکسن تزریق از بعد عوارض کنترل

  آنتی و استروئیدی غیر التهاب ضد داروهای استامینوفن، از استفاده عوارض بروز از پیشگیری جهت ،91-کووید واکسن تزریق از قبل

 ها هیستامین آنتی از استفاده .شود واکسن زایی ایمنی پتانسیل کاهش باعث است ممکن استامینوفن .شود نمی توصیه ها هیستامین

 غیر التهاب ضد داروهای استامینوفن، از استفاده .شود واکسن تزریق از بعد آنافیالکسی عالئم نشد پوشانده باعث تواند می 

 .ندارد ممانعتی واکسن تزریق از بعد عوارض، کنترل برای ها هیستامین آنتی و استروئیدی 
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 (91-کووید واکسیناسیون دنبال به ترومبوسیتوپنی همراه به ترومبوز ) VITTمبتال به  بیماران در تشخیصیجدول 

 (واکسن رخ دهد تزریق از بعد روز 31 تا 1 فاصله در اینکه بر ) مشروط

 
 
 
 

 عالئم بالینی       

 ی(سکته مغز ای یمغز یدیور نوسینشانه ترومبوز س) ینیدوب ای دید یفوکال، تشنج، تار کینورولوژ میو مداوم، عال دیسردرد شد

 ی(سندروم حاد کرونر ای هیر ینشانه آمبول) نهیدرد قفسه س اینفس  یتنگ

 پورت( ورید ترومبوز )مشخصه شکم درد

 (اندام یدینشانه ترومبوز ور)اندام  یقرمز ایتورم 

 (حاد اندام یسکمینشانه ا)اندام  یسرد ای یکمرنگ

 
 
 
 

 مرحله اول خیصمراحل تش
 

 مرحله دوم
 

 مرحله سوم
 تستها ( ریو سا ری)به شرط نرمال بودن نمونه اسم

  معاینه با ترومبوز تایید 

  تستCBC  و شمارش پالکت 

 الزم جهت  یهایربرداریتصو

 بروز ترومبوز صیتشخ
 

 

در صورت  ایترومبوز و/ دییدر صورت تا

 :پالکت کمتر از

L  /193  ×923 
 : زیر تستهایانجام 

D-Dimer 
Fibrinogen 
PT, aPTT 

Peripheral Blood Smear 
 

 HIT انجام تست
 HIT برای غربالگری آزمایش یک تشخیصی الگوریتم در آزمایش اولین) 

 PF4)  پالکت 1فاکتور کمپلکس علیه بادی آنتی تشخیص بر مبتنی که است

 .است( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمان تیریمد

بدون  هزولیا یتوپنیترومبوس
 Dimer-Dو نوژنیبریف راتییتغ

 یو نشانه ها ینیبدون عالئم بال)
 (:ترومبوز یبردار ریتصو

 انجامDimer CBC ,D- و

 ساعت 11فیبرینوژن بعداز 

 پالکت قیاز تزر زیپره 

 یاز مصرف آنت زیپره 

 ینیهپار یها کوآگوالنت

  درمان استاندارد بر اساس

 کیمونولوژیا احتمال واکنش

 واکسن تعاقبم ITP منجر به

 
 

همراه با افت  یتوپنیترومبوس
  Dimer-Dشیافزا ای نوژنیبریف
 یها و نشانه ینیبدون عالئم بال) 

 (:ترومبوز یبردار ریتصو
  انجامCBC ,D-Dimer و

 ساعت 11فیبرینوژن بعداز 

 پالکت قیاز تزر زیپره 

 یاز مصرف آنت زیپره 

 ینیهپار یکوآگوالنتها              

 ی با آنتی کسالیترومبوپروف

 میمهارکننده مستق یها کواگوالنت

Xa (گرم  یلیم93 واروکسابانیر

 یلیم 3،2 کسابانیآپ ایروزانه 

 (گرم دو بار در روز

 با  پروفیالکسی درمانIVIG 
تنها در صورت نمیشود  توصیه

 وزترومب جادیسندروم به ا شرفتیپ

 شیبD-Dimer شیافزا ای ینیبال

 IVIG از دیبا یعیبرابر طب 1از 
 یدرمان آنت استفاده شود.

موارد تا زمان  نیکواگوالنت در ا

 یم هیشدن تستها توص یعیطب

 . شود
 

 
 

  Dimer-Dشیهمراه با افزا یتوپنیترومبوس
ا ب صیشدن تشخی قطع ایترومبوز و/ ایو/ یعیچهار برابر طب

 PF4-Antiی تستها

 نیو وارفار نیانوکساپار ن،یاز مصرف هپار زیپره 

 پالکت قیاز تزر زیپره 

 نیتیترومبوپو یها رندهیگ یها ستیآگون زیاز تجو زیپره 

  یروز متوال 1 یروزانه برا یدیور گرم یلیم 13دگزامتازون 

 قیتزر  IVIG  وزن بدن، روزانه  لوگرمیهر ک یگرم به ازا 9با دوز

 یدو روز متوال یبرا

 در صورت پالکت کمتر از L/193 ×33  آنتی تجویز از باید 

 خونریزی عالیم وجود صورت در تنها و شود رهیزپ کواگوالنت

 تزریق پالکت  IVIG و استرویید به پاسخ عدم از بعد و خطرناک

 .شود

 از بیشتر پالکت صورت درL/193 ×33 با کواگوالنت آنتی درمان 

 )آپیکسابان یا ریواروکسابان) Xaمستقیم مهارکننده داروهای

 ) .میشود توصیه

 شمارش که زمانی در اعصاب و مغز جراحی به نیاز صورت در 

 تزریق VIGIتزریق از بعد است، L/193 ×933از کمتر پالکت

  .بود خواهد بالمانع پالکت

 و استرویید به مناسب درمانی پاسخ عدم صورت در IVIGباقی و 

 یا پالسمافرزیس L/193 × 03از کمتر حد در پالکتها ماندن

 .میشود پیشنهاد پالسما تعویض

  ودنب باال صورت در PT وPTT (فیبرینوژن یا )نرمال برابر نیم و یک 

 توصیهmL/Kg92-93دوز با  FFT تزریقmg/dl923از کمتر

 علی فیبرینوژن ماندن پایین و خونریزی ادامه صورت در و میشود

 .میگردد توصیه فیبرینوژن کنسنتره تزریق FFPتزریق رغم

 مدت به یدبا کواگوالنت آنتی درمان ترومبوز، شواهد وجود صورت در

 آنتی درمان ترومبوز، شواهد وجود صورت در .یابد ادامه ماه 6 تا 0

 وقوع صورت در تنها .یابد ادامه ماه 6 تا 0 مدت به باید کواگوالنت

 فیبرینوژن و دایمر D های شاخص بهبود از پس و شریانی ترومبوز

 مدت تا موثر پالکتی ضد داروی یک به درمان کردن سوییچ پالکت و

 تشخیص برای پالکتی مکرر شمارش باید ولی است مجاز بعد هما 0

 .گیرد صورت عود زودرس
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 تصویر برداری از ارگان های مربوطه جهت تائید ترومبوز

CBC(Platelet count) 

Thrombosis Thrombocytopenia 

PT-PTT- Fibrinogen – D-Dimer-CRP 

Platelet 

D-Dimer 

   Fibrinogen 

Thrombocytopenia 

D-Dimer>×4 

          Low Fibrinogen 

  IVIGموارد بجز  همه

    D-Dimerتکرار تست 

   Fibrinogen q 48h 

  LMWH،Warfarinعدم تزریق پالکت ، هپارین ،  -1

 Anti XA  ،Rivaroxaban ،Apixabanشروع -2

 دگزامتازون-3

4-IVIG  در صورت امکان تائید باPFA ،HIPA 

 

 وجود عالئم درگیری ارگان ها با ترومبوز

و یا پلژیسردرد، تاری دید، دوبینی، تشنج و عالئم پارزی عروق مغزی:  

:درد قفسه سینه وتنگی نفسعروق قفسه صدری  

: درد شکمعروق شکمی  

روز  31تا  1درد،تورم و قرمزی،کمرنگی و سردی اندام و سابقه واکسیناسیون در عروق اندام:

 قبل

 

 

 

راه مبتال به ترومبوز به هم مارانیدر ب یصیتشخ تمیالگور

 91-کووید  ونیناسیبه دنبال واکس یتوپنیترومبوس
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 91-کووید واکسیناسیون دنبال به Bell's palsyبیماران مبتال  در جدول تشخیصی
 

که ممکن است در طی چند روز رخ دهد ولی بیشتر موارد بسرعت ناگهانی رخ میدهد و بدنبال آن فشار و عدم طرف  کیت در صور یناگهان یبا سفت کیبه طور کالس تعریف بیماری

 قدرت کنترل در یک سمت صورت نمایان میگردد.

 

 

 

 
و تظاهرات عالئم 

 ӿبالینی

 

 شود یم جادیا جی، ضعف صورت به تدر شوند یماه بهتر م 1افراد در عرض  شتریب

 ساعت پیشرفت میکند 73پارالیز کامل در یک سمت از صورت که در مدت ضعف یا 

 چشایی از دست دادن،و دهان  خشکی چشم ،و صورت  افتادگی پلک یا گوشه دهان

 حساسیت چشمی به مانند خشکی یا نداشتن اشک

 بی حسی در یک سمت صورت

 انقباض ماهیچه های صورت

 آب ریزش بیش از حد از یک چشم

 دردناک بلع و نوشیدن

 درد اطراف فک

 درد پشت گوش

 سردرد

 
 اقدامات تشخیصی

 اختالل وجود ندارد. این صیتشخ دییتأ یبرا یخاص یشگاهیآزما شیآزما چیه

 :زیر انجام گردد یها شیاگر علت عالئم مشخص نباشد ، ممکن است آزما
EMG  ،MRI  ،CT SCAN 

 
 
 
 
 
 
 

 درمان

 است. یعصب بیصورت )عصب جمجمه هفتم( و کاهش آساهداف درمان بهبود عملکرد عصب  شامل :

  روزه با استروئید  93یک رژیم 

 چشم های آلوده و قطره چشمی حهت پماد 

 استفاده از گاز استریل جهت بستن چشم ها هنگام خواب 

  ساعت شروع بیماری 73درمان با استروئید در 

 Bell's palsy  مل بدون درمان رخ میدهددر بچه ها نادر است و در صورت ابتال بهبودی کا 

 روز 93روز و کاهش آن برای مدت  6در روز برای مدت  mg/kg 63یا  mg/kg 9دوز پیشنهادی درمان ،پردنیزون 

بل هنوز  درمان فلجاست ،  جیکامالً را یخود به خود یدارند و از آنجا که بهبود یخوب اریبس یآگه شیپ یبه طور کل یاز آنجا که افراد مبتال به فلج بل واقع نکات مهم:

 است. زیبحث برانگ

 در هر مورد خاص انجام شود. یاحتمال ینیب شیمحافظه کارانه باشد و براساس شدت و پ دیدرمان فلج بل با

است دیموارد حاد مف یبا دوز باال برا یدهایکواستروئیمطالعات نشان داده است که استفاده از کورت  

 .نباشد دیدهد ممکن است مف یدر دسترس است که نشان م یمورد استفاده قرار گرفته است ، اکنون شواهد زین یروسیدرمان ضد و اگرچه

ار از عوارض قر یریجلوگ یشبانه روز( برا چشمی درگهگاه پماد ایدر شب  یدر روز و پماد چشم ی)همراه با اشک مصنوع یچشم یموضع کننده های ر اکثر موارد ، رواند

 است. یکاف هینگرفتن در معرض قر

 در بیماری های زیر بایستی احتیاط الزم صورت گیرد

 سل،نقص ایمنی،بارداری،عفونت فعال،سارکوئیدوز،سپسیس،زخم دستگاه گوارش،دیابت،نقص عملکرد کلیه و کبد و فشارخون بدخیم
 

 

 کند. یم دیاند باعث ضعف عضالت صورت شود که فلج بل را تقلتو یم -و تومورها  میال یماری، عفونت ها ، ب یمانند سکته مغز - طیشرا ریسا: نکته مهم*
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 یمرا استفاده کن دیو اکسن کوو دینبادراین موارد 

( یالکسی)آناف دیشد کیواکنش آلرژ

ز ا یبخش ایواکسن  یبه  دوز قبل

 واکسن

با هر  یفور کیآلرژ یواکنش ها

پس ساعت  4( ری)بمانند کهیشدت

 11 – دیواکسن کوو قیاز تزر

 صیشناخته و تشخ یآلرژ

از اجزاء  یداده شده به بخش

 واکسن

اطیموارد احت  

به هر  یفور کیواکنش آلرژ

 – دیاز کوو ری)غگریواکسن د

یدرمان یها قتزری و( 11  

منع مصرف هر یک از انواع 

11 -واکسن کووید   

است  اطیکه نه احت یطیشرا

 و نه موارد منع مصرف

که  یتورم صورت در مناطق

 یها لریقبالً با مواد ف

شده قیپوست تزر ییبایز  

داروهای ضد استفاده از 

 انعقاد

 خچهیتارداشتن 

 ترمبوز ورید عمقی

 

نش نظارت بر واک

به واکسن یفور  

دقیقه 33 دقیقه 11   

 

مواردی که 

احتیاط الزم 

 است

سابقه 

ه ب یالکسیآناف

یهر علت  

 کلیه افراد

یعوارض جانب  

 کوتاه مدت

و  یجزئ

   مکرر

یالکسیآناف  

مرتبط با واکسن  کیترومبوت یتوپنیترومبوس

(VITT) 

 

 بلند مدت

 گیلن باره

ام شده انج تزریقکه در آن  ییبازو یرو

 است درد ، التهاب و قرمزی دارد

درد   

 ناحیه تزریقدر مرطوب و  خنکگذاشتن یک پارچه تمیز ،        

که تزریق درآن انجام شده یتمرین و حرکت دست  

استراحت بدن در موارد 

 زیر

 خستگی ، سردرد ، لرز

، تب ، تهوع درد ماهیچه  

تب    

 درمان از طریق

 مصرف مایعات فراوان 

 لباس راحت و سبک

91 -نکات کلیدی در خصوص واکسن کووید   
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 آنافیالکسی درمان مدیریت
 

 تعریف

  یناگهانشروع ، شامل :  است ینیبالسندرم  کی

  عالئم و نشانه ها عیسر شرفتیپ

 دستگاه گوارش( ایو /  یاتنفسیقلب و عروق و /  ای/  و مخاط/  ،پوست مثال عنوان به( )3 ≤چند ارگان ) یریدرگ

 

عالئم و نشانه 

 های بالینی

عالمت  چیه مارانیدرصد ب 33تا  93حال ،  نیا بااست(  ههمرا ، خارش ی، گرگرفتگ وادمی، آنژ ریکه یناگهانبا شروع ه کاست ) یعالئم و نشانه ها پوست نیتر عیشا

 ندارند. یپوست

، استفراغ ، درد  (انوزیمداوم ، س سرفهکار تنفس ، شینفس ، افزا ی، تنگ نهی، خس خس س دوری)به عنوان مثال ، استریتنفس یعالئم ، ناراحت عیسر شرفتیعالئم خطر: پ

 پسکال، نهی، درد قفسه س یتمیر سیدشکم ، افت فشار خون ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمان

 

 

 

 

 

 

 موارد مقاوم به درمان لکمم یدرمان ها درمان حاد بیماری

 ق منع مصرف مطل موارداست .  نینفر یاپ یالکسیدر آناف درمان نیو مهمتر نیاول
 . وجود ندارد یالکسیآنافمورد در   نینفر یاپ به

 از ناشی   ییالوقوع راه هوا بی: در صورت وجود شواهد انسداد قرییراه هوا
 یفور یلوله گذار انجام ، وادمیآنژ

 :دیبالفاصله و همزمان ، بده
  بصورت محلول(1تزریق اپی نفرین داخل عضالنیmg/ml  )0 میلی  /.2/. تا

 ترجیحا در نیمه خارجی رانگرم 

 ید( تکرار کنشتریب ای) قهیدق 92تا  2هر  یدتوان یدر صورت لزوم م 

  نداد از محلول وریدی استفاده کنیددر صورتی که تزریق عضالنی پاسخ 
 بیمار را در حال دراز کش قرار دهید . اگر تحمل کرد اندام تحتانی را باال نگه                  
 دارید             

 ژناکسیحداکثر  ابماسک صورت  قیاز طر قهیدر دق تریل 93تا  1: ژنیاکس 

 ازین مورد 933٪

 لیتر بصورت  3تا  9 عیسر قین را با تزردرمان فشار خو بولوس: نینرمال سال

 وریدی

 اینهلر با  عضالنی نینفر یاسپاسم مقاوم به اپوبرونک یآلبوترول )سالبوتامول(: برا

 دیپف بده 0تا  3

 نیستامیه یآنت H1 :  و ریکه نیتسک یبراتنها 
 وریدیگرم  یلیم 13تا  21 نیدرامیه فنیخارش د

  .شود( یداده م قهیدق 1از  شی)ب

 نیستامیه یآنت H2  :گرم  یلیم 33 رانیتیدین

 (قهیدق 2)در مدت زمان  وریدی

  : یلیم 932 زولونیپردن لیمتگلوکوکورتیکوید 

 وریدیگرم 

 و پالس  یتهاجم ریغ کینامینظارت همود
 مداومی متریاکس

 

 
 

 یبه اپ یبا پاسخ ناکاف مارانیب یبرا 
 دیوری نیو نرمال سال عضالنی نینفر

،  نینفر یاپم تزریق مداو قیتزر ،

 لوگرمیدر ک کروگرمیم /.9شروع از 

 .قیتوسط پمپ تزر قهیدر دق

 :ابتحت درمان  مارانیب گلوکاگون 
 نینفر یبالکرها ممکن است به اپ

 2توان به مدت  یم و پاسخ ندهند

گرم  یلیم 2تا  9گلوکاگون  قهیدق

تزریق کرد و پس از آن  قیتزروریدی 

 . هقیدر دق کروگرمیم 92تا  2 مداوم
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 سندرم گیلن باره
 الت(ح نیتر عیشا)گسترش از پاها به باال  باالروندهفلج که بصورت ی منیواسطه ابا حاد  ینوروپات یپل کی تعریف

 (هفته طول بکشد 1تا  0ممکن است  اپیشرفت کند ویساعت ها ، روزها  یتواند در ط یاختالل م نیا)

 

 

 

 

 

 عالئم بالینی

 و احتباس ادرار عدم تعریق ایاز حد  شیب قیر خون باال، تعر، فشایکارد ی، برادیکارد یتاک

 می شوند . یتنفس ییدچار نارسا اناربیم از ٪03تا  33

یک سال با نقص حرکتی باقی   از نها بعداز آ ٪33،  ابندی یماه ها بهبود م ایهفته ها  یط مارانیب شتریاگرچه ب

 می مانند

که  ، شود یمشخص م یحس یریبدون درگ ایطرفه اندام ، با دو  شروندهیو ضعف پ یپورفلکسیشروع حاد ه

لکرد عماختالل و و بولبار  ی، ضعف عضالت تنفسضعف عضالت دستها و پاهاممکن است به سرعت به سمت 

 رود شیپخودکار یعصب ستمیس

 می باشد. و .. ونیناسیواکس ،عمل جراحی ،دستگاه گوارش یماریب  ی،تنفس یماریب شاملسندرم  مقدم بر عیوقا

 ویروس هامانند یی توسط محرکها که ، پس از عفونت است یماریب کی یبطور انحصارنه به طور معمول اما 

   شود یم جادیا

 یطیحم یها شهیو ر یعصب یتوپ ها یشده در پاسخ به عفونت ها با اپ دیتول یالتهاب یها و سلول ها یباد یآنت

 .دنشو یآکسون م بیآس ایشدن و  نهیلیدهند و منجر به دم یواکنش متقابل نشان م

ن شایع است و با که بیشتر در مردا نفر در سال است 933333و دو مورد در هر  کی یعموم تیدر جمع وعیش

 ن زیاد می شودافزایش سن شیوع آ

اقدامات 

 تشخیصی

از  یکیولوژیزیو شواهد الکتروف یسیتولوژیک-آلبینو کیتفک ،(CSF) ینخاع یمغز عیتشخیص با استفاده از ما

 شود یم انجامآکسونال  ایآکسونال حاد و  یایدروپات یپل

 

اقدامات 

مراقبت و 

 ندرما

ه نظارت ب ازیکرده و ن شرفتیبه سرعت پبیماریشان ، ممکن است یپس از بستر(  مارانیسوم ب کی)بیماران 

 ندداشته باش ژهیو یدر بخش مراقبت ها التوریونت بامدت  یطوالن یبانیپشت ای مداوم

مدت  یطوالن هیبه تهو ازینکه  ICU مارانی، اما بورندبهبودی حرکتی خود را به دست می آ مارانبی ٪72،  باًیتقر

 تری دارند آکسون دارند بهبود آهسته دیشد از دست دهی ایو 

 حائز اهمیت میباشد مارانیب درمراقبت گام به گام  تیبر اهم دیتاک

 درمان یاصل رکن، یتیحما ی، عالوه بر مراقبت ها( PE)و پالسمافرس ( IVIG) یدیداخل ور نیمونوگلوبولیا

نظر گرفته شده است در  PE نسبت به یمنیا ستمیدرمان س یروش مناسب تر برا کیبه عنوان  IVIG هستند.

 است PE نهیاز دو برابر هز شیاکنون ب نآهر چند هزینه 
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*TRF=treatment related fluctuation. 

IVIg=intravenous immunoglobulin. 

ICU=intensive care unit. 

 تشخیص و درمان گیلن باره سیندرم

 بستری در بخش مراقبت های ویژه یا بخش نورولوزی

 لنیسندرم گ ناتوانینمره ) بیمار قادر به راه رفتن بدون کمک نیست

دو هفته از شروع ضعف گذشته  بخصوص زمانی که کمتر از ( 3≤ باره

 باشد ؟

  درمان باIVIG (1 ./رای پنج گرم / کیلو گرم روزانه ی) روز

 پالسماتعویض  یا 

 ( ارهب لنیسندرم گ ناتوانینمره بیمار با درگیری خفیف 

ه نشان ای بیمار شتریوخامت ببررسی به منظور  ( 1-2≤

 درمانپیشرفت  های 

ӿTRF  بعد از تجویزIVIG  چگونه بوده است؟ پالسماتعویض یا 

  آیا بیمار پس از پایداری اولیه دچار وخامت شده است یا

گرم / کیلو گرم  /.IVIG (1بعد از درمان مجدد با 

 تبهبود یافته اس پالسماتعویض ( یا رای پنج روزروزانه ی

 ؟کننده مزمن نهیلیدم یالتهاب ینوروپات یشروع حاد پل

 بدتر شدن حال بیمار یا هر وخامتی  یا بیشتر مرتبه سه

یا  IVIGهفته پس از تجویز مجدد با  8بعد از 

 نهیلیدم  حاد یالتهاب ینوروپات یپلاستروئید)بعنوان 

 ( کننده مزمن

 

؟رخ داده است بیشتربهبودی   

ترخیص بیمار به بخش نورولوژی یا یک مرکز توانبخشی یا انتقال 

. نظر بگیریددر را   به منزل  

 

در : ) دیکن یبه طور منظم بررس

 شروع هر یک تا سه ساعت(

 تنفس 

 پیشرفت ضعف بدنی 

 سختی بلع 

  اختالل عملکرد 

 اتونوموسسیستم 

 درد 

 

 

 

 

 مشکالت:

 ترمبوز وریدی 

 زخم فشاری 

 عفونت تنفسی 

 

 

 

 شروع و در نظر بگیرید:با قوت 

 فیزیوتراپی 

 توانبخشی 

 گفتار درمانی 

 درمان روانشناحتی 

  تیم حمایت کننده

 بیمار

 

 

 

را در  ICUپذیرش 

 نظر بگیرید


