معلومات للمسنني ابتداء من  60سنة

التطعيم ض ّد اإلنفلونزا
احمي نفسك.
التطعيم السنوي ابتداء من  60سنة.

)Grippeimpfung (Arabisch
Menschen ab 60

اإلنفلونزا تختلف عن الزكام
محتى لو تشابهت العالمات املرضية (األعراض) للوهلة األوىل ،واعتدنا
أن نطلق عىل الرشح «إنفلونزا» يف اللغة العامية ،تبقى اإلنفلونزا
مرضً ا أشد خطور ًة من مجرد الزكام.

ومة مهمة
تحدث األنفلونزا بسبب ما يسمى
معل
بفريوسات األنفلونزا ،وتستمر ما ال
يقل عن خمسة إىل سبعة أيام يف الحاالت البسيطة ،غري
أنها ميكن أن ترتافق مع أعراض مرضية أكرث خطورة بشكل
واضح ،وتؤدي إىل مضاعفات وأمراض ثانوية .ويزداد يف
املراحل املتقدمة من العمر خطر التعرض ملسار شديد من
اإلنفلونزا بشكل كبري.
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أعراض اإلنفلونزا النمطية:
gبداية مرض مفاجئ مع حمى ( ≤ 38.5درجة مئوية)
gسعال جاف
gآالم يف الرأس والحنجرة والعضالت واألعضاء،
gتعب ،وأحيانا غثيان/تقيؤ
gتعرق
gتظهر هذه األعراض النمطية عىل ثلث الحاالت املرضية
تقريبًا.
احتامل حدوث مضاعفات خاصة مبرض اإلنفلونزا ،كالتهاب الرئتني
وعضالت القلب .فإذا ظهرت لديكم هذه األوجاع ،فينبغي زيارة
طبيبتكم أو طبيبكم عىل الفور.
3

حتى لو كنت حصلت عىل التطعيم والحظت هذه األعراض املرضية،
فيتعني عليك الرجوع إىل طبيبك أو طبيبتك ،إذ أ ّن مفعول التطعيم
قد يكون محدو ًدا إذا كان الجهاز املناعي ضعيفًا عىل سبيل املثال.

نستعد ملوسم اإلنفلونزا
مع تقدم السن يفقد الجهاز املناعي من كفاءته.

4

وهذا يعني أن الجهاز املناعي للشخص املسن ال يحارب الفريوسات
عىل نحو جيد .والنتيجة أ ّن اإلنفلونزا املوسمية (اإلنفلونزا) متر لديهم
بشكل أكرث حد ًة غال ًبا ،وتدوم ملدة أطول وترافقها مضاعفات شديدة
وأحيانا حادة كالتهاب الرئتني ،وقد تدخل يف أطوار مرضية مميتة
أيضً ا.
تؤدي األنفلونزا إىل عمليات التهابية يف الجسم.
هناك أدلة عىل أنه يف حالة وجود عوامل خطر أخرى  ،ميكن أن
يؤدي ذلك إىل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
ميكن أن تقلل لقاح األنفلونزا من هذا الخطر نتيجة لألنفلونزا.
يوىص بشكلٍ خاص بتطعيم كبار السن واألشخاص املصابني بأمراض
مزمنة يف كل عام ضد اإلنفلونزا املوسمية.
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ميكن أن مينع التطعيم أمراض اإلنفلونزا ومسارات املرض الخطرية
بشكل خاص .غري أنه ال يقي من نزالت الربد غري الضارة.

ومة مهمة

معل
بالتزامن مع التطعيم ضد اإلنفلونزا،
يتعني عىل األشخاص بداي ًة من سن  60عا ًما
الخضوع للتطعيم ضد املكورات الرئوية ،حيث تعد
املكورات الرئوية يف الغالب مسببات اللتهابات الرئة
الناجمة عن البكترييا .منذ عام  ،2018تويص لجنة التطعيم
الدامئة  STIKOهذه الفئة العمرية بالتطعيم ضد الهربس
النطاقي أيضً ا.
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موثوق وحديث يف نفس الوقت :اللقاح
يوجد اللقاح ض ّد اإلنفلونزا املوسمية منذ سنوات عديدة .فقد
تم اختباره يف العديد من الدراسات وأثبت كفاءته يف ماليني
االستخدامات .ونظرا لقدرة فريوسات اإلنفلونزا عىل التغري بسهولة،
يتم مواءمة اللقاح سنويا لتحقيق أفضل حامية.
هتوفر ما تعرف باللقاحات رباعية التكافؤ الحامية ضد أربعة أنواع
علم بأنه يعاد تعديل اللقاحات
مختلفة من فريوسات اإلنفلونزاً ،
سنويًا لتتناسب مع كل نوع من أنواع فريوسات اإلنفلونزا الحديثة
األكرث انتشا ًرا .ويجري استخدام اللقاحات رباعية التكافؤ ضد
اإلنفلونزا منذ عام  2018بنا ًء عىل توصية صادرة من لجنة التطعيم
الدامئة .STIKO
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غالبًا ما يستجيب الجهاز املناعي لدى كبار السن بشكل أضعف،
بحيث ميكن تقليل آثار تطعيم اإلنفلونزا لديهم .ولتحسني فعالية
التطعيم ،تويص لجنة التطعيم الدامئة  STIKOمبنح التطعيم بجرعة
عالية لألشخاص بداية من عمر  60عا ًما فأكرث .ومتت املوافقة باإلضافة
إىل ذلك عىل استخدام تطعيم مساعد (معزز للفعالية) لكبار السن.
ونظ ًرا ألن اإلنفلونزا مرض شائع ويحتمل أن يكون خط ًريا ،ميكن
أيضً ا الوقاية من عدد ال بأس من أمراض اإلنفلونزا ومسارات املرض
قليل.
الشديدة حتى من خالل درجة فعالية أفضل ً

من املهم معرفته
ومة مهمة
معل
ال يُسبب لقاح اإلنفلونزا اإلصابة
مبرض اإلنفلونزا ،حيث أن اللقاح ال
يحتوي عىل ٌمسببات مرض قادرة عىل التكاثر.
لقاح اإلنفلونزا ال يحميك من نزالت الربد األخرى.
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آثار جانبية؟ بالكاد توجد!
إن التطعيم ض ّد اإلنفلونزا لطيف جدا .وقد يحدث أحيانا احمرار أو
انتفاخ يف موضع الحقن قد يسبب أملا بسبب تحفيز دفاع الجسم
الخاص.
تظهر ردود الفعل املوضعية يف حالة اللقاحات عالية الجرعة
واللقاحات املساعدة (املعززة للفعالية) بشكل متكرر إىل حد ما
باملقارن ًة باللقاحات التقليدية.
قد تحدث آثار جانبية إضافية تتمثل يف ارتفاع درجة حرارة الجسم
وآالم عامة خفيفة ،كالشعور بعدم الراحة مثال .لكن هذه اآلالم
تختفي بعد يوم أو يومني.
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علومة مهم
أما اآلثار الجانبية الحادة كتفاعل فرط
م
الحساسية الفوري فال تحدث سوى يف
حاالت جد نادرة.
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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 تكتمل حامية
الجهاز املناعي .وإذا فاتكم هذا املوعد ،فقد يكون التطعيم املتأخر
مجديًا أيضً ا.

التطعيم مرة واحدة سنويا!
يوفر التطعيم مرة واحدة حامي ًة كافي ًة طيلة موسم
اإلنفلونزا ،ويتعني إجراء التطعيم كل سنة بلقاح جديد من
شأنه أن يقي من فريوسات اإلنفلونزا التي يُتوقع أن تكون
األكرث انتشا ًرا يف هذا التوقيت .بهذا تكون مستع ًدا كل سن ٍة
ملوسم اإلنفلونزا الحايل.
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إن إصابة خفيفة بحمى أقل من  38.5درجة مئوية ال يحول دون
التطعيم ض ّد اإلنفلونزا.
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ويف حالة اإلصابة بأمراض حادة تستوجب العالج فينبغي التطعيم
بعد أسبوعني من الشفاء عىل أقرب تقدير.

أين؟
يجرى التطعيم ض ّد اإلنفلونزا عادة يف عيادات الطب العام ،أو الطب
الداخيل ،أو طب النساء .كام توفر بعض املصالح الصحية أو بعض
جهات العمل هذا التطعيم.

ما هي التكاليف؟
تتحمل رشكات التأمني الصحي تكاليف التطعيم ضد اإلنفلونزا
لألشخاص بداي ًة من سن  60عا ًما وللفئات املعرضة للخطر املذكورة
يف األسفل.
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النظافة أمر مهم دامئا
تعترب فريوسات اإلنفلونزا معدي ًة للغاية .ويوفر التطعيم السنوي ضد
اإلنفلونزا الحامية الفعالة .كام ميكنكم تقليل خطر العدوى باتباع
بعض إجراءات النظافة البسيطة .هكذا تحمون أنفسكم وأحباءكم
من العدوى باإلنفلونزا ،وكذلك من األمراض األخرى املعدية (مثل
عدوى املعدة واألمعاء).
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نصائح للنظافة
gغسل اليدين عدة مرات يف اليوم بالصابون (عىل سبيل املثال عند
الرجوع من الخارج ،وبعد دخول الحامم ،وقبل تحضري الوجبات،
وقبل األكل).
gال تقوموا بالسعال والعطس يف اليد ،ولكن يف ثنية الذراع أو
مناديل الجيب.
gاستخدموا مناديل الجيب وتخلصوا منها بعد استعامل واحد.
gترك مسافة مرتين بني األشخاص املصابني باإلنفلونزا واألشخاص
املهددين باإلصابة.
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عىل من يجب التطعيم؟
تنصح لجنة التطعيم الدامئة ( )STIKOبالتطعيم ض ّد اإلنفلونزا
لألشخاص التالية:
gاألشخاص البالغني  60سنة فأزيد
 gنزالء دور العجزة أو دور الرعاية
gاألطفال والشباب والبالغني املعرضني لخطر صحي خطري بسبب
مرض أسايس:
gكأمراض الجهاز التنفيس
gأمراض القلب والدورة الدموية املزمنة
gأمراض الكبد والكيل
gاضطرابات االستقالب كالسكري
gاألمراض العصبية املزمنة مثل التصلب املتعدد
gنقص املناعة الطبيعي أو املكتسب
gداء فقدان املناعة املكتسبة
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gالنساء الحوامل
gالعاملون يف املرافق التي بها عدد كبري من األشخاص
gالعاملون يف القطاع الطبي
gاألشخاص الذين قد يشكلون مصدر عدوى بالنسبة لألشخاص
املهددين القاطنني معهم يف نفس املنزل أو الذين يرشفون عىل
رعايتهم.
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املزيد من املعلومات

تجدون معلومات عن التلقيح يف املواقع التالية:
www.impfen-info.de/grippeg
www.infektionsschutz.deg
www.rki.de/impfeng
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