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  واکسن های کووید-19 که در حال حاضر در دسترس هستند باید عضالنی تزریق شوند و محل انتخابی، عضله دلتوئید 
باالی بازو در دست غیرقالب فرد می باشد؛

  چنانچه به دالیلی مانند آتروفی و یا کم بودن حجم عضله دلتوئید امکان تزریق در این محل وجود نداشته باشد، محل 
جایگزین برای تزریق، عضله واستوس لترالیس ناحیه قدامی خارجی ران می باشد.

 در این شرایط بهتر است برای تزریق از افراد ماهرتری بهره گرفته شود.

این گزاره برگ در پاسخ به این پرسش تدوین شده است که چه راهی برای تزریق واکسن های مورد مصرف در کشور پیشنهاد می شود )با 
توجه به این که مدرنا و فایزر شیوه های دیگری را به جای تزریق در دست پیشنهاد کرده اند( در افرادی که دچار تحلیل عضالت بازو می باشند 
یا منعی در تزریق واکسن در اندام فوقانی دارند مثل سرطان پستان، لنفوم و ..، جهت افزایش اثربخشی و جلوگیری از بروز عوارضی مثل 

لنف ادم، توصیه می شود محل دیگری غیر از دلتوئید برای تزریق واکسن استفاده شود.

مانند اکثر واکسن های دیگر، واکسن های کووید-19 که در حال حاضر در دسترس هستند شامل واکسن اسپوتنیک-5، سینوفارم، بهارات، 
آسترازنکا، جانسون و ... باید به صورت عضالنی تزریق شوند و در صورتی که ناخواسته به صورت زیرجلدی تزریق گردند ممکن است 
کارایی آنها کاهش یابد. محل پیشنهادی تزریق، عضله دلتوئید باالی بازو در دست غیرقالب فرد می باشد. با این حال ممکن است به 

دالیلی امکان تزریق در عضله دلتوئید وجود نداشته باشد که مهمترین آنها شامل موارد زیر هستند:

 آتروفی و یا کم بودن حجم عضله دلتوئید؛

 لنف ادم شدید به عنوان مثال در زنانی که تحت عمل ماستکتومی دوطرفه قرار گرفته اند.

در  تزریق  می باشد.  ران  خارجی  قدامی  ناحیه  لترالیس عضله  واستوس  میانی  تزریق، یک سوم  برای  جایگزین  موارد، محل  این  در 
عضالت گلوتئال در ناحیه باسن به دالیلی مانند خطـر برخـورد اتفـاقي سـوزن بـا عصـب سـیاتیك و نیز وجود عروق خوني بزرگ در 
این محل توصیه نمی گردد. همچنین به دلیل وجود بافت چربی فراوان در این محل ممکن است واکسن تزریق شده در داخل این بافت 

چربی پخش شود و می تواند به جای تزریق عضالنی، به تزریق زیر جلدی منجر شود.

در صورتی که هر دو اندام تحتانی نیز دچار لنف ادم بودند و برای تزریق مناسب نبودند پیشنهاد شده است که از بین چهار اندام، اندامی 
که میزان ادم در آن حداقل بود برای تزریق انتخاب گردد.

تزریق،  نحوه  تزریق،  محل  آماده سازی  چگونگی  ممنوعیت،  و  احتیاط  موارد  شامل  کووید-19  واکسن  خصوص  در  تکمیلی  اطالعات 
توصیه های پس از انجام تزریق و عوارض احتمالی برحسب نوع واکسن توسط وزارت بهداشت در دستورالعمل های کشوری واکسیناسیون 

کرونا در بخش راهنماهای آموزشی کرونا در آدرس زیر در دسترس می باشد.

https://behdasht.gov.ir/ایمن-سازی-و-واکسیناسیون-کشوری
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گزاره برگ پیش رو، مرور رسیع مطالعات موجود است که توسط موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران تهیه 
شده است و دستورالعمل تخصصی نیست، لذا در استفاده از مطالب این گزاره برگ این موضوع مدنظر قرار گیرد.

تزریق  برای  جایگزین  و  انتخابی  محل  عنوان: 

واکسن های کووید-19

به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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