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مقدمة من:

اإلنفلونزا
أكرث من مجرد نزلة برد!

ختم العيادة
ت ُرجى مالحظة أن املعلومات املرتبطة بالتعويضات ال تكون صالحة إال للوالدين اللذين
يكونان إما أعضا ًء يف التأمني الصحي النظامي أو الخاص يف أملانيا.

• تناول جرعة اللقاح (التطعيم)
• قم بغسل اليدين بإنتظام وإبعادها عن الوجه
• تعامل مع الكحة (السعلة) بشكل صحي ،بأن تكون مثالً جانباً
ليس يف اليد
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اإلجراءات الوقائية:

• قم بعالج املرض يف املنزل
• إنتبه إىل األعراض األولية
• أفراد األرسة ميكنهم وقاية أنفسهم عرب تجنب اإلتصال الجسدي
• قم بتهوية الغرف املغلقة بإنتظام
•يف حالة العدوى :إحتفظ مبسافة عن اآلخرين ،تجنب التجمعات
البرشية ،تجنب املصافحة باليد ،تعرف عىل القناع الصحي
(املصدر :معهد روبرت كوخ)

معهد التشخيص الطبي برلني بوتسدام مركز الرعاية الطبية ()MVZ GbR
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)12247 Berlin (Steglitz
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ميكن أن يتطور املرض بشكل خطري ليسبب املوت خاصة لدى كبار السن
وكذلك األشخاص الذين يعانون من أمراض أساسية
(مثل أمراض القلب ،داء السكري ... ،إلخ).
كام أن الحمل خاصة يف مراحله املتقدمة يزيد من خطر تطور املرض بشكل
يسء.
كام ميكن أن يُصاب األطفال باإلنفلونزا .وقد يؤدي هذا إىل ضعف عضلة
القلب أو حدوث إلتهاب باملخ.

اللقاح (التطعيم)

ما هي اإلنفلونزا؟
اإلنفلونزا هي زكام "قوي" يحدث عن طريق فريوسات اإلنفلونزا.
أشهر األعراض هي:
• •عند حدوث املرض بشكل مفاجيء (خالل ساعات قليلة) مع درجة
حرارة (≥ 38,5°مئوية)
• • ُسعال جاف
هاب ال َحلْق
• •اِلْ ِت ُ
• •الصداع وآالم املفاصل
كام ميكن أن تطرأ أعراض الغثيان والقيء واإلسهال ،وكذلك ضعف عام
وتصبب العرق .ترتاوح فرتة املرض املعتادة حوايل أسبوع واحد.

منذ سنوات طويلة يتوفر لقاح جيد ضد اإلنفلونزا يعمل عىل وقاية فعالة
من املرض .وقد تظهر آثاره يف محيط منطقة الوخز (إحمرار ،تورمات ،أمل
ضاغط) أليام قليلة وهي عالمة طبيعية عىل إستجابة املناعة بشكل ناجح.
ومن األعراض املمكنة أيضاً اإلعياء وإرتفاع بسيط يف درجات الحرارة.
بالنسبة لألطفال من عمر  2حتى  81عاماً يتوفر لقاح أنفي يُستخدم بشكل
يشبه بخاخ األنف.
عند ثبوت وجود حساسية شديدة من بروتني الدجاج ينبغي أال تتناول
اللقاح ،وعليك حينها سؤال الطبيب أو الطبيبة عام يتعني فعله.
عند تناول اللقاح يف فرتة الحمل سوف يُعطَى الجسم املضاد إىل الطفل الذي
مل يولد بعد .وهذا يحمي الطفل يف الشهور األوىل لنموه.
وتنصح اللجنة الدامئة للقاح ( )STIKOاألشخاص التايل وصفهم بتناول
اللقاح ضد اإلنفلونزا ،وهو لقاح تتحمل رشكات التأمني تكاليفه:
• •األطفال والشباب والبالغون الذين يعانون من أمراض أساسية
(مثل أمراض التمثيل الغذايئ ،أمراض القلب ... ،إلخ).
• • النساء الحوامل (خاصة بداية من الثلث الثاين للحمل).
• • األشخاص فوق سن  60عاماً
• • املقيمون يف دار الرعاية واملسنني ،واألطقم الطبية وأطقم التمريض

التشخيص
تعترب الصورة املرضية لإلنفلونزا واضحة غالباً يف إعداد التشخيص وبالتايل ال
تحتاج عادة إىل إثباتها عرب التشخيص يف املخترب.
عند عدم إتضاح سري املرض أو تطوره بشكل يسء و خطري قد يكون من
املفيد إيجاد إثبات مبارش للفريوس عن طريق أخذ عينة من األنف أو
الحلق.
يف حال وجود عدوى بفريوسات اإلنفلونزا يجب وفقاً لقانون الوقاية من
العدوى اإلبالغ عن ذلك.

العالج
يتم عالج اإلنفلونزا العادية غري املعقدة التي ال يصاحبها أمراض رئيسية
بطريقة عالج إستنادا ً لألعراض .أما املرىض الذين يعانون من أمراض أساسية
أو مخاطر متوقعة فيجب عليهم التوجه مبكرا ً (خالل اليومني األولني) إىل
الطبيب من أجل البدء عند الرضورة بتلقي عالج مضاد للفريوسات.
عادة ما يؤدي تلف مجرى التنفس إىل عدوى تابعة (العدوى اإلضافية
بالبكترييا) .ميكن أن يؤدي هذا إىل تطور املرض بشكل يسء بوضوح .وهنا
يصبح من الرضوري العالج باملضادات الحيوية.
نرجو اإلنتباه إىل ما ييل :عند إصابة األطفال والشباب باملرض الفريويس
املرتبط بإرتفاع درجة الحرارة يجب عدم تناول األسربين
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