
 )FLU(التطعيم ضد األنفلونزا  
              

في آل خريف، تبدأ في بريطانيا الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض األنفلونزا، لحماية 
مجموعات من الناس الذين هم أآثر عرضة لإلصابة به، والتي تضم جميع من هم فوق 

اتھم هذه  سنة من نساء ورجال،  وعادة يوفر األطباء والممرضات في عياد65سن 
 .الخدمات

 
 ):FLU(فماهو مرض األنفلونزا 

ى وصداع ّفيروس األنفلونزا، تبدأ أعراضه بصورة فجائية بحم-هو مرض معد يسببه راشح
ا ّالكثيرون من. وآالم في العضالت وإعياء عام ، مصحوبة بسعال والتھاب في الحنجرة

 والتي تبدأ أعراضه يطلقون خطأ اسم األنفلونزا على الحاالت الشديدة من الزآام
 . تدريجيا بالتھاب في الحنجرة وانسداد الجيوب األنفية أو ترشح في األنف

 
 تنتشر األنفلونزا وبسرعة عن طريق السعال والعطس ، في موسم الشتاء ويستمر عادة 

 الناس في فترة واحدة لذا نجد عدد آبير من المصابين به بلعدة أسابيع، وعادة ما يصي
ر دائم، لذا نرى حاالت ّخصائص الفيروس المسبب للمرض في تغيو.  في آن واحد

 .  األنفلونزا تختلف من شتاء إلى آخر
 

من الممكن أن يؤدي اإلصابة باألنفلونزا إلى مضاعفات خطيرة تستوجب العالج في 
المستشفيات، آالمضاعفات المؤدية إلى اإلصابة بااللتھاب الشعبي أو ذات الرئة، ومع 

 . ض هذه الحاالت إلى الوفاة خاصة بين آبار السناألسف تؤدي بع
 

 :يمكنكم التطعيم للوقاية من مرض األنفلونزا إذا آنتم 
 .سنة فما فوق65 �
 :من الفئات العمرية األخرى ممن يعانون من •

 . أمراض القلب والصدر بضمنه الربو-
 . أمراض الكلية-
 .  السكري-
 )STEROID(طات  مشاآل المناعة بسبب مرض أو العالجات آالمنش-

 .   وعالجات السرطان
 . عليكم باستشارة عيادة طبيبكم - تعانون من مشاآل صحية جدية-                

 .ممن يقيمون في بيوت آبار السن أو دور الرعاية الصحية  ·
      



ليس آل المواطنين بحاجة إلى التطعيم ضد األنفلونزا ، بالرغم من أن آل الناس 
ن به إال أن تأثيره عادة اليكون خطيرا، واإلصابة به يولد مناعة ووقاية أآثر األصحاء يصابو

 .فعالية من التطعيم نفسه
 

تحتوي مادة التطعيم على ثالث مرآبات مختلفة من فيروس األنفلونزا، وعادة بعد مرور 
أسبوع الى عشرة أيام على عملية التطعيم، يبدأ جسم اإلنسان بتكوين مضادات حيوية 

 من فيروسات مشابھة لمكونات التطعيم، وتدوم فعاليتھا لفترة قد تدوم سنة، تقيه
وهي غير فعالة ضد أنواع أخرى من فيروسات األنفلونزا، وال يحوي التطعيم على 

 .فيروسات حية وبالتالي ال تسبب المرض
 :التأثيرات والمضاعفات الجانبية

 
في مكان زرق األبرة، وأحيانا عند قد يؤدي التطعيم ضد األنفلونزا إلى احمرار وورم 

البعض تكون مصحوبة بارتفاع في حرارة الجسم وآالم عضلية طفيفة ليوم او يومين، 
وهناك من بعانون من حساسية شديدة من بيض الدجاج التي تدخل ضمن مكونات مادة 

 .التطعيم، وعليھم االمتناع عن التطعيم
 

بر إلى بداية شھر تشرين سبتم/أفضل وقت للتطعيم هو أواخر شھر أيلول
نوفمبر، لتھيئة أنفسكم لفصل الشتاء وعليكم عدم االنتظار لحين /الثاني

 .انتشار المرض
 
   
 
 
 


