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نستعد لإلنفلونزا

من املهم بالنسبة للبالغني واألطفال املصابني بأمراض مزمنة أن يحموا 
أنفسهم يف الوقت املناسب قبل موسم اإلنفلونزا املقبل بالتطعيم ضّد 

اإلنفلونزا. فهم معرضون جدا لخطر اإلصابة بنوبات إنفلونزا شديدة 
وقد تكون مميتة، خاصة إذا أصيب الجهاز التنفيس أو املناعي بسبب 

املرض. واألمر ميس الشباب واملسنني عىل حّد سواء.

اإلنفلونزا تختلف عن الزكام

ححتى لو تشابهت العالمات املرضية )األعراض( للوهلة األوىل، 
واعتدنا أن نطلق عىل الرشح »إنفلونزا« يف اللغة العامية، تبقى 

اإلنفلونزا مرًضا أشد خطورًة من مجرد الزكام. فاإلنفلونزا تحدث 
بسبب ما يعرف بفريوسات اإلنفلونزا، وتستمر يف الحاالت العادية من 
خمسة إىل سبعة أيام غالبًا، وميكن أن تأيت مصحوبًة بعالمات مرضية 

شديدة نسبيًا، وأن تؤدي إىل مضاعفات وتأثريات طويلة األمد.
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تؤدي اإلصابة باألنفلونزا إىل وجود التهابات يف الجسم. كام أن هناك 
بعض الدالالت  التي تشري إىل أن وجود عوامل خطر أخرى ميكن أن 
يؤدي إىل اإلصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. والتطعيم 

ضد اإلنفلونزا ميكن أن يقلل من خطر اإلصابة بها.

تؤدي اإلنفلونزا إىل عمليات التهابية يف الجسم. وهناك دالالت 
تشري إىل أنه يف حالة وجود عوامل خطر أخرى، ميكن أن يؤدي ذلك 

إىل نوبات قلبية أو سكتات دماغية. وميكن أن يقلل التطعيم ضد 
اإلنفلونزا من هذا الخطر باعتباره نتيجة لإلصابة مبرض اإلنفلونزا.

ما العمل عند الشك يف إصابة بإنفلونزا؟

باإلمكان التفكري يف أخذ عالج مضاد للفريوسات يف حالة وجود خطر 
كبري لإلصابة بنوبة شديدة، كعند اإلصابة باألمراض األساسية. وينبغي 

البدء بأخذ العالج باألدوية املضادة للفريوسات يف وقت مبكر ما 
أمكن، أي بشكل مثايل يف ظرف 48 ساعة بعد ظهور أول األعراض. 

يرجى استشارة طبيبتكم أو طبيبكم فورا يف حالة الشك.

أعراض اإلنفلونزا الخاصة:
g	)بداية مرض مفاجئ مع حمى )38.5 ≥ درجة مئوية
g	سعال جاف
g	آالم يف الرأس والحنجرة والعضالت واألعضاء
g	تعب، وأحيانا غثيان/تقيؤ
g	تعرق

تظهر هذه األعراض النمطية عىل ثلث الحاالت املرضية تقريبًا.
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عىل من يجب التطعيم؟

تنصح لجنة التطعيم الدامئة )STIKO( بالتطعيم ضّد اإلنفلونزا خاصة 
كل األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة بأمراض ومضاعفات شديد يف 

حالة إصابتهم بعدوى فريوسات اإلنفلونزا. 

يرسي األمر عىل األطفال والشباب والبالغني املصابني باألمراض 
األساسية مثل:

g	 أمراض الجهاز التنفيس املزمنة )مبا فيها الربو و مرض االنسداد
الرئوي املزمن(

g	أمراض القلب أو الدورة الدموية
g	أمراض الكبد، والكيل
g	اضطرابات االستقالب، كالسكري مثال
g	األمراض العصبية املزمنة مثل التصلب املتعدد
g	نقص املناعة الطبيعي أو املكتسب
g	داء فقدان املناعة املكتسبة

باإلضافة إىل ذلك ينصح بالتطعيم السنوي ضّد اإلنفلونزا وغريه 
للمجموعات املهددة التالية:

g	األشخاص البالغني 60 سنة فأزيد
g	،نزالء دور العجزة أو دور الرعاية
g	النساء الحوامل
g	العاملون يف املرافق التي بها عدد كبري من األشخاص
g	موظفوا القطاع الصحي
g	 األشخاص الذين قد يشكلون مصدر عدوى لألشخاص املهددين

القاطنني معهم يف نفس املنزل أو الذين يرُشفون عىل رعايتهم.
ميكنك العثور عىل املعلومات الحالية ومزيد من املعلومات يف اسرتجع 

www.impfen-info.de/grippeimpfung

http://www.impfen-info.de/grippeimpfung
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موثوق وحديث يف نفس الوقت: اللقاح

توجد اللقاحات ضد اإلنفلونزا املوسمية بالفعل منذ سنوات عديدة. 
ومنذ عام 2012 متت املوافقة يف أملانيا عىل استخدام اللقاح الحي، إىل 
جانب اللقاحات األخرى الخاملة ضد االنفلونزا، لألطفال الذين ترتاوح 
أعامرهم بني 2 إىل 17 عاًما، حيث يتم إعطاء األطفال هذا اللقاح عىل 

هيئة بخاخ أنفي. أُجري اختبار اللقاحات يف العديد من الدراسات، وتبني 
أن لها آثارًا جانبيًة قليلة وأثبتت جدواها يف املاليني من االستخدامات.

تويص اللجنة الدامئة للتطعيم STIKO اعتبارًا من موسم 2022/2021 
بتلقي األشخاص بداية من عمر 60 عاًما فأكرث بتلقي جرعة عالية من 

اللقاح. فهذا األمر يؤدي لدى كبار السن إىل زيادة الفعالية بشكل 
بسيط ولكن الفعالية تكون متزايدة بشكل ملحوظ مقارنًة باللقاحات 

غري عالية الجرعة.

الجميع من أجل واحد وواحد من أجل الجميع: لنحمي أنفسنا 

جميعا ضّد اإلنفلونزا!

حتى أقارب األشخاص املصابني بأمراض مزمنة أو املقربني كثريا 

منهم يتعني عليهم التطعيم لحامية هؤالء من العدوى باإلنفلونزا.
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نظرًا ألن فريوس اإلنفلونزا قد يتحور بعض اليشء، فإنه يتعني إجراء 
تعديالت مواءمة عىل اللقاحات كل عام وذلك للتمكن من الوصول 

إىل أفضل حامية ممكنة. بدورها توفر اللقاحات املعروفة باللقاحات 
رباعية التكافؤ الحامية من األنواع األربعة من فريوسات اإلنفلونزا 
التي يُتوقع أن تكون األكرث انتشارًا يف موسم اإلنفلونزا التايل. هذا 

ويجري العمل باللقاحات رباعية التكافؤ ضد اإلنفلونزا منذ عام 2018 
.STIKO بناًء عىل توصية صادرة من لجنة التطعيم الدامئة

لطيف جدا - آثار جانبية قليلة

ويف حالة التطعيم بلقاحات خاملة ميكن أن يحدث احمرار أو تورم 
يف موضع الوخز بفعل تحفيز املنظومة الدفاعية للجسم. أحيانًا قد 

يطرأ أيًضا شعور عام باملرض كام يف حالة الزكام )حمى أو قشعريرة 
أو تعرق أو إعياء أو صداع أو آالم يف العضالت واملفاصل(، وهو ما 
يتالىش عادًة يف غضون أيام قالئل دون أية تبعات. ال ميكن اإلصابة 

باإلنفلونزا عند التطعيم باللقاحات الخاملة.
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استرش طبيبتك أو طبيبك الخاص!

كام ال تحتوي اللقاحات الخاملة عىل أية فريوسات قابلة للتكاثر. 

ينبغي مراعاة أنه بسبب نقص املناعة قد تحدث استجابة مناعية 
سيئة بعد التطعيم.

يف حالة التطعيم بلقاح حي )لألطفال من سن سنتني حتى سن 17 
عاًما( تتمثل األعراض الجانبية األكرث شيوًعا يف انسداد يف األنف أو 

سيالن يف األنف. أيًضا ميكن أن يطرأ مع هذا اللقاح شعور عام باملرض 
لبضعة أيام بعد الحصول عىل التطعيم كام يف حالة الزكام.

يف حالة تلقي لقاح بجرعة عالية لألشخاص بداية من عمر 60 عاًما، 
ميكن أن تظهر بشكٍل خاص آثار جانبية موضعية يف موضع الحقن 

)أمل، أو احمرار، أو تورم( يف كثري من األحيان.

تساعد املقابلة التوضيحية عند اتخاذ قرار التطعيم

من املهم التشاور مع الطبيبة أو الطبيب املعالج حول التطعيم، 
خاصة يف حالة األمراض املزمنة أو النظام املناعي الضعيف.  ففي 

حالة العالج الكيميايئ بسبب مرض الرسطان مثال، قد يكون من املهم 
اختيار التوقيت الصحيح للتطعيم ضّد اإلنفلونزا لبناء حامية مثالية. 
ينبغي مراعاة أنه بسبب نقص املناعة الناجم عن مرض قد تحدث 

استجابة مناعية سيئة بعد التطعيم.
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ما األمور التي ينبغي مراعاتها؟

إن إصابة خفيفة بحمى أقل من 38.5 درجة مئوية ال تحول دون 
التطعيم ضّد اإلنفلونزا.  وينبغي عىل األشخاص الذين يعانون من 

أمراض حادة تستوجب العالج التطعيم بعد أسبوعني من الشفاء عىل 
أقرب تقدير.

الحساسيات التي تسببها املكونات األساسية لهذا اللقاح قد متثل 
موانًعا حقيقية تحول دون تناول اللقاح. إذا ما أسفرت الفحوصات 

الطبية التشخيصية عن إصابة شخص ما بحساسية شديدة ضد بروتني 
الدجاج، وهي نادرة الحدوث، ينبغي تطعيم هذا الشخص باللقاح يف 

مكان ما تتوفر به املراقبة واملعالجة الرسيرية بعد التطعيم. يرجى 
التحدث حول ذلك مع الطبيب/الطبيبة الخاص/ة بكم.

ال يسمح لألشخاص الذين يعانون من نقص املناعة بأخذ اللقاح الحي. 
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كذلك يجب عدم إجراء التطعيم باللقاح الحي لألطفال والشباب 
الذين يعانون من بعض األمراض األساسية )مثل الربو الحاد( أو الذين 

يتعاطون بعض العالجات الدوائية. 

كام ينبغي أن يتجنب األشخاص الذين أخذوا اللقاح الحي االتصال 
باألشخاص الذين يعانون من نقص حاد يف املناعة يف األسبوع أو 

األسبوعني األولني بعد التطعيم. حيث يحتمل انتقال الفريوس 
لألشخاص ذوي مناعة جد ضعيفة. غري أنه ال يوجد حتى اآلن يف 

املراجع العلمية أية تقارير تتحدث عن مثل هذه االنتقاالت للفريوس.

تفادي العدوى

يف حالة اإلصابة باألمراض املعدية ينبغي الحد ما أمكن من خطر 
العدوى.  وإذا كانت طرق العدوى معروفة فباإلمكان قطع سلسلة 
العدوى بسهولة. ويف حالة ظهور إصابات مبرض اإلنفلونزا يف منزل 

أو يف مكان العمل فينبغي الحرص ما أمكن عىل أن يكون لألشخاص 
املهددين أكرث تواصل قليل مع املرىض )كالرضع، واألشخاص املسنني، 
واملصابني بدفاع مناعي ضعيف( لتفادي انتقال فريوسات اإلنفلونزا.

النظافة
فريوسات اإلنفلونزا جد معدية. ويوفر التطعيم ضّد 

اإلنفلونزا الحامية الفعالة. وباإلضافة إىل ذلك بإمكانكم تقليل خطر 
العدوى بواسطة بعض إجراءات التنظيف البسيطة.

مفيد دامئا
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النظافة تحمي

بااللتزام ببعض قواعد النظافة البسيطة تحمون أنفسكم وأهليكم من 
العدوى باإلنفلونزا، وكذلك من أمراض معدية أخرى )كعدوى املعدة 

واألمعاء(.

اغسل اليدين عدة مرات يف اليوم بالصابون )عىل سبيل املثال عند 
الرجوع من الخارج، وبعد دخول الحامم، وقبل تحضري الوجبات، 
وقبل األكل(. ال تقوموا بالسعال والعطس يف اليد، ولكن يف ثنية 

الذراع أو مناديل الجيب، وتخلصوا منها بعد استعامل واحد.

من املهم أيضا التقليل ما أمكن من مترير اليدين عىل الوجه. حيث 
أنه إذا علقت الفريوسات يف اليدين، فيحتمل أن تصل إىل الغشاء 

املخاطي يف الفم واألنف والعينني وتدخل إىل الجسم.
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تستطيع التطعيم كالتايل:

متى؟

من األفضل يف الوقت املناسب قبل بداية موسم اإلنفلونزا يف أكتوبر 
أو نوفمرب، إذ يستغرق األمر حتى أسبوعني قبل أن يكتمل بناء 

الحامية. وإذا فاتكم هذا املوعد، فقد يكون التطعيم املتأخر مجديًا 
أيًضا.

أين؟

يجرى التطعيم ضّد اإلنفلونزا عادة يف عيادات الطب العام، والطب 
الداخيل، وطب النساء وطب األطفال. كام توفر بعض املصالح 

الصحية أو بعض املشغلني هذا التطعيم.

ما هي التكاليف؟

تتحمل رشكات التأمني الصحي تكاليف التطعيم ضد اإلنفلونزا 
لألشخاص الذين أوصت لجنة التطعيم الدامئة )STIKO( بتطعيمهم.

التطعيم مرة واحدة سنويا!

يوفر التطعيم حامية طيلة موسم اإلنفلونزا وينبغي 

معاودته من جديد كل سنة لتضمنوا الحامية يف موسم 

اإلنفلونزا الحايل.
1
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		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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