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ندارد

   

جناب آقای دکتر رضوی

دبیر شورای عالی بیمه سالمت کشور و مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت

موضوع:  پاسخ به استعالم اندیکاسیون های درمانی واکسن پنوموکوک 

 با سالم و احترام

در پاسخ به نامه شماره ١۴۲/۷۳۴ مورخ ١۴۰۰/۹/١۴ در خصوص اندیکاسیون های درمانی واکسن 

پنوموکوک ، به استحضار می رساند علیرغم مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی مبنی بر لزوم ادغام واکسن 

مذکور در برنامه کشوری ایمن سازی ، تاکنون این واکسن به برنامه جاری ایمن سازی  اضافه نشده است.

گروه های پرخطر واجد شرایط دریافت واکسن بر اساس آخرین منابع علمی معتبر به شرح ذیل می باشد:

١- افراد تا سن ١٨ سالگی:

  گروه الف: این گروه الزم است با توجه به سن ، ۳-١ نوبت PCV13  دریافت نمایند و ٨ هفته بعد از آخرین نوبت 

PCV13 یا زمانی که حداقل سن فرد ۲۴ ماه تمام است ، یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند. گروه الف شامل موارد 

ذیل است:

بیماری مزمن قلبی ( بخصوص بیماری سیانوتیک مادرزادی و نارسایی قلبی ) -

بیماری مزمن ریوی ( شامل آسم تحت درمان با استروئید خوراکی با دز باال )  -

دیابت قندی -

بیماری مزمن کبد  -

کاشت حلزون  -
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گروه ب: این گروه الزم است با توجه به سن ، ۳-١ نوبت PCV13  دریافت نمایند و ٨ هفته بعد از آخرین نوبت 

PCV13 یا زمانی که حداقل سن فرد ۲۴ ماه تمام است ، یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند و ۵ سال بعد مجددا 

یک نوبت PPSV23 تکرار شود.  گروه ب شامل موارد ذیل است : 

سیکل سل و سایر هموگلوبینوپاتی ها -

نقایص مادرزادی و آناتومیک و عملکردی طحال -

نقایص مادرزادی و اکتسابی ایمنی مانند HIV ، لوسمی  ، نئوپالسم های بدخیم و افراد تحت درمان با  -

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و رادیوتراپی ، پیوند عضو ، پیوند مغز استخوان و ....

نارسایی مزمن کلیه -

سندرم نفروتیک  -

۲- افراد ١۹ سال به باال 

گروه الف: این گروه الزم است یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند. گروه الف شامل موارد ذیل است:

بیماری مزمن قلبی ( بجز پرفشاری ایزوله خون ) -

بیماری مزمن ریه ( ازجمله مصرف سیگار ) -

بیماری مزمن کبد ( ازجمله الکلیسم ) -

دیابت قندی -

گروه ب:  این گروه الزم است ١ نوبت PCV13  دریافت نمایند و ٨ هفته  بعد  یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند و 

۵ سال بعد مجددا یک نوبت PPSV23 تکرار شود.  گروه ب شامل موارد ذیل است : 

سیکل سل و سایر هموگلوبینوپاتی ها -
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نقایص مادرزادی و آناتومیک و عملکردی طحال -

نقایص مادرزادی و اکتسابی ایمنی مانند HIV ، لوسمی  ، نئوپالسم های بدخیم و افراد تحت درمان با  -

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و رادیوتراپی ، پیوند عضو ، پیوند مغز استخوان و ....

نارسایی مزمن کلیه -

سندرم نفروتیک  -

 گروه ج: این گروه الزم است  ١ نوبت PCV13  دریافت نمایند و ٨ هفته  بعد  یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند .  

گروه ج شامل موارد ذیل است : 

نشت مایع مغزی نخاعی -

کاشت حلزون -

 PCV13 نکته ١: در افرادی که پیوند مغز استخوان دریافت کرده اند ، بدون توجه به سن ، دریافت ۳ نوبت 

ضروری است.

نکته ۲: در تعدادی از کشورها  به افراد ۶۵ ساله و باالتر توصیه می شود بر اساس نظریه پزشک ، حتی بدون 

مشکل زمینه ای یک نوبت PCV13 و یک نوبتPPSV23   دریافت نمایند.

 نکته ۳: حداقل سن دریافت PCV13   شش هفته تمام و حداقل سن دریافت    PPSV23 ، ۲۴ ماه تمام است.


