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 ) Influenza( األنفلونزا  
وتحدث بشكل أكثر  . األنفلونزا ھي عدوى تحدث لألطفال أو البالغین في أي عمر 

تواترا في أشھر الشتاء ألن األطفال یمضون وقتًا أكبر متقاربین مع بعضھما  
األنفلونزا بسھولة من شخص إلى شخص عن طریق الُسعال، أو تنشر . البعض

 .العطس، أو لمس األسطح

ألن األنفلونزا عبارة عن فیروس، یُشفى المرء منھا بدون استعمال مضادات 
ومع ذلك، یمكن أن یشعر بعض األفراد بالمرض الشدید نتیجة األنفلونزا،  . حیویة

 . واللقاح ُمتاح طوال العام، عادة ما یبدأ في شھر أكتوبر. لقاًحا لھا  تطویر ولذلك تم

بعض األطفال قد یُصیبھم اإلعیاء بصورة أكبر أو تحدث لھم مضاعفات شدیدة من 
 .األنفلونزا

 . األطفال المصابون بأمراض مزمنة في القلب والرئتین •
 ز المناعي األطفال المصابون بأمراض تسبب ضعف بالجھا •
 .أعوام 5األطفال الذین تقل أعمارھم عن   •

 )Preventionالوقایة (
تنتقل األنفلونزا بسھولة من شخص إلى شخص عن طریق الُسعال، أو العطس، أو 

 : یمكنك حمایة اطفالك من األنفلونزا بطریقتین أساسیتین. لمس األسطح

 سنویا لقاح األنفلونزا تلقي .1
 : القیام بما یلزم للسیطرة على انتشار الجراثیم .2

غسیل الیدین بشكل متكرر بالصابون والماء للمساعدة على الحد من   ○
یمكنك استخدام مطھرات الیدین المصنوعة من . انتشار االنفلونزا

 . الماء والصابون ُمتاحینالكحول عندما ال یكون 
 .تغطیة الفم واألنف أثناء الُسعال أو العطس ○
 . تجنب لمس العینین، واألنفك والفم ألن الجراثیم تنتشر بھذه الطریقة ○
 . تجنب مخالطة المرضى عن قرب ○
بعد زوال الُحمى  ساعة على األقل 24إن كنت مریًضا بأعراض شبیھة باإلنفلونزا، ینبغي علیك البقاء في المنزل لمدة   ○

 .عنك

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

أشھر   3كان طفلك یبلغ من العمر أقل من  •
 الُحمىویعاني من 

إعطاءه  حتى بعد كان طفلك یبدو مریًضا  •
شدید النعاس، أو ُمرتبك، أو  (أدویة الُحمى 

 )ُمنفعل، أو ُمتھیج 
 كان طفلك یعاني أیة مشكالت في التنفس  •
 الشدید  الجفافكان طفلك یعاني  •
في  كان یشكو من الصداع مع ألم أو تیبس   •

 الرقبة ، أو من الحساسیة للضوء 
البقاء   وصعوبة(كان یعاني الخمول  •

 ) مستیقًظا
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 )Influenza Vaccine( لقاح اإلنفلونزا 
 .لذا تحتاج إلى لقاح جدید من األنفلونزا قبل كل موسم لألنفلونزا تتغیر طبیعة فیروسات اإلنفلونزا بشكل طفیف كل عام،

.  ، ستدمر فیروس األنفلونزا بعد تعرض الشخص لإلصابة بالفیروس)بروتینات(األشخاص الذین یتلقون اللقاح یٌكونون أجساما مضادة  
ھذه األجسام  مضادات  لتكوین  أسبوعین  األمر  یستغرق  ما  تكون .  وعادة  أن  یُرجح  اللقاح،  على  بعد حصولك  األنفلونزا  أصابتك  إذا 

ومن األفضل الحصول على اللقاح لك  .  حدة وتبقى لفترة أقصر مقارنة باألشخاص الذین لم یتلقوا اللقاح  األعراض المرضیة لدیك أخف
 . ولألسرة بمجرد توافره في فصل الخریف لحمایتك لما بقي من أشھر الخریف والشتاء

 : لمزیج من المعلومات التفصیلیة حول لقاح االنفلونزا، الرجاء مطالعة ھذه المواقع اإللكترونیة
○ http://www.ahs.ca/influenza 
○ http://immunizealberta.ca 

 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
 . إن األنفلونزا ھي مرض یُسببھ فیروس ینتشر بین األشخاص •
 .األنفلونزا على األنف، والحلق، والرئتینعادة ما یؤثر فیروس  •
 . عادة ما یُرى ذلك في شھور الشتاء •
 . ال تُعالج األنفلونزا بالمضادات الحیویة وعادة ما یتم الشفاء منھا بدون أیة عالجات •
ال صغار  نتیجة اإلصابة باإلنفلونزا مقارنة بغیرھم، یشمل ذلك األطف بعض األشخاص ترتفع نسبة إصابتھم باإلعیاء الشدید  •

 )أعوام من العمر 5أقل من (السن
للمعلومات التفصیلیة حول . واللقاح آمن وفعال. أعوام فأكثر  6یتوافر لقاح األنفلونزا مجانًا ألي شخص في ألبرتا یبلغ من العمر  •

 : لقاح االنفلونزا، طالع ھذه المواقع اإللكترونیة
○ www.ahs.ca/influenza//http: 
○ http://immunizealberta.ca 
○ http://myhealthalberta.ca 

 ) Symptoms( األعراض 
 :التنفسي مع الُحمى، وواحد أو أكثر من األعراض التالیةوتشمل أمراض الجھاز . یمكن أن تتباین أعراض اإلنفلونزا من شخص آلخر

 ألم الحلق  •
 صداع  •
 وجع وأالم العضالت •
 رشح األنف  •
 التعب وعدم الرغبة في تناول الطعام أو الشراب •

 .أیام، لكن قد یستمر السعال واإلجھاد ألكثر من أسبوع 5إلى   2عادة ما تتحسن أعراض اإلنفلونزا خالل 

یُعد االلتھاب الرئوي أكثر مضاعفات اإلنفلونزا . سنوات من العمر معرضون إلصابة بنسبة أكبر 5إن األطفال األصغر سنًا عن  
 .شیوًعا
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 )Treatmentالعالج (
على الشعور بالتحسن، إال أنھ لن یجعل   طفلكسوف یساعد ذلك . یرتكز عالج اإلنفلونزا على تقلیل أثار األعراض المرضیة على طفلك

 . اإلنفلونزا تختفي بصورة أسرع
 الراحة التامة أفضل عالج إلى حین زوال األعراض •
انظر الجزء الخاص بالقيء واإلسھال . شجع الطفل على شرب ما یكفي من السوائل بحیث ال یصیبھ الجفاف -تناول السوائل  •

 . الجفاف لمعرفة المزید من أعراض
الجزء الخاص   راجع. إن األسیتامینوفین واألیبوبروفین ھي أدویة یمكن استخدامھا لعالج الُحمى والتھاب الحلق أو ألم العضالت •

 .لمزید من المعلومات بالُحمى
ال ننصح بأدویة الُسعال أو البرد .  أدویة السعال عادة ما تكون غیر ذات جدوى ألن السعال یتوقف من تلقاء نفسھ من دون عالج •

 سنوات من العمر 6لألطفال أقل من 

ویحدث ذلك عادة نتیجة حدوث . أصابھم اإلعیاء الشدید جراء اإلنفلونزایحتاج بعض األطفال إلى تلقي العنایة الطبیة في المستشفى إذا 
 . اصابتھم بالجفاف التنفس، أو التھابات رئویة، أو مشاكل في 

 
  ) Know Your Options( اعرف الخیارات المتاحة أمامك  

إن كنت غیر   لكن في معظم األحیان، ال تحتاج للذھاب إلى قسم الطوارئ. قد یكون األمر مخیفًا عند مرض طفلك
 .ا للمساعدةنحن ھن متأكد بشأن أمر من األمور،

 

 
 ) Please Note( الرجاء مالحظة  

إن راودتك الشكوك حول صحة طفلك، اتصل بالطبیب الذي تتعامل معھ، . أن المحتوى المقدم في ھذه الصفحات ال یُقصد بھ أن یكون بدیال عن المشورة الطبیة
 HEALتسعى ھیئة خدمات ألبرتا الصحیة ومشروع  . 911مباشرة إن كانت حالة طفلك تستدعي الرعایة الطبیة الفوریة توجھ ألقرب قسم طوارئ أو اتصل برقم 

 .اء في المعلومات الموجودة في ھذه الصفحات وال عدم اكتمالھاإلى التحقق من صحة كل المواد ولكنھا ال تتحمل مسؤولیة أیة أخط
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