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واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن داﺧﻞ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮﻏﯽ  :روش ﻗﻄﺮه ﭼﺸﻤﯽ  ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﯿﻮر ﯾﮏ دوز ﮐﺎﻣﻞ واﮐﺴﻦ
را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺎﯾﺐ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ در
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
روش ﮐﺎر
از ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

رﻗﯿﻖ

ﮐﻨﻨﺪه

اﺳﺘﺮﯾﻞ

ﺟﻬﺖ

آﻣﺎده

ﺳﺎزی

واﮐﺴﻦ

ﭘﺮﻧﺪه را ﻃﻮری ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺸﻢ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎدی واﮐﺴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
آراﻣﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻇﺮف را ﻓﺸﺎر داده ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه واﮐﺴﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﭼﺸﻢ ﭼﮑﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد .
ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﭘﺮﻧﺪه از ﺟﺬب ﮐﺎﻣﻞ واﮐﺴﻦ در ﭼﺸﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪن ﻗﻄﺮه واﮐﺴﻦ ﺑﺮ روی ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن آن ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﭼﺸﻢ
ﻣﯿﺸﻮد .
اﯾﻦ روش ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﻮﯾﺰ واﮐﺴﻦ ﻻرﻧﮑﻮ ﺗﺮاﮐﻠﯿﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای واﮐﺴﻦ ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ روش ﺗﻠﻘﯿﺢ در ﻧﺴﻮج ﭘﺮدہ ﺑﺎﻟﯽ

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎل ﻃﯿﻮر روش اﺻﻠﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ واﮐﺴﻦ
آﺑﻠﻪ ﻃﯿﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی وﯾﺮوس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی واﮐﺴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در
ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﯿﻠﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روش ﮐﺎر
از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی واﮐﺴﻦ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭘﺮﻧﺪه را ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ و زﯾﺮ ﺑﺎل را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
وﺳﯿﻠﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ را در واﮐﺴﻦ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺪ ﻫﺮ دو ﺳﻮزن
را آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮ ﺳﻮزﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون آوردن ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻇﺮف ﺣﺎوی واﮐﺴﻦ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎس دﻫﯿﺪ.
وﺳﯿﻠﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ را در ﻧﺴﻮخ ﭘﺮده ﺑﺎﻟﯽ ﻓﺮو ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻌﺪی ﻣﺠﺪداً وﺳﯿﻠﻪ در ﺷﺎﺧﻪ را در
ﻇﺮف ﺣﺎوی واﮐﺴﻦ ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺪ
از ﺗﺰرﯾﻖ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﺮﻫﺎ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﺳﺪ
از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎل ﺧﻮدداری
ﮔﺮدد.
دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﻪ
ﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ آﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺑﯽ ﺷﺪه در ﻧﺴﻮخ ﭘﺮده ﺑﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ۷ﺗﺎ  ۱۴روز
ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از وﺟﻮد واﮐﻨﺶ
ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﻮرم ﮐﻮﭼﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدد .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ اﺳﺖ .
و اﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ روش ﺗﺰرﯾﻖ

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺮ ﺟﻠﺪی و داﺧﻞ ﻋﻀﻼﺗﯽ( ﺳﺎده
ﺗﺮﯾـﻦ و ﻣﺘـﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺠـﻮﯾﺰ واﮐﺴـﻦ ﮐﺸﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ روش در
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ واﮐﺴﻨﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
روش ﮐﺎر
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده واﮐﺴﻦ ،آن را از ﯾﺨﭽﺎل ﺑﯿﺮون آورده ﺗﺎ
در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﯽ ﮔﺮم ﺷﻮد
از ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دوز واﮐﺴﻦ و ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﺰرﯾﻖ
دور ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺳﺮ ﺳﻮزﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻫﺮ  ۲۰۰ﻃﯿﻮر ﯾﮏ ﺑﺎر (ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﻗﺎﺋﺪه ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺟﻠﺪی و ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ
ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺳﯿﻨﻪ و ﯾﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻃﯿﻮر واﮐﺴﻦ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻟﻮز ﻃﯿﻮر ) وﺑﺎﯾﯽ ﻣﺮﻏﺎن (

واﮐﺴﻦ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻟﻮز ﻃﯿﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  OIEﺑﺼﻮرت
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﮐﺸﺘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای
اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎل ﻋﻠﯿﻪ و ﺑﺎی ﻣﺮﻏﺎن در ﻣﺎﮐﯿﺎن  ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ،
اردک و ﻏﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺰی ﺑﺎﺗﻮر – دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺰی
ﺑﺎﺗﻮر  – ۱دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ اﯾﺰی ﺑﺎﺗﻮر  – ۲دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﻮﭘﺮ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر  ۱۰۰۸ﺗﺎﯾﯽ

