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 2021-2020 للخطر  المعرضين لألشخاص معلومات
 

 حول هذه النشرة 
باللقاحتطعيمهمينبغيالذيمن تحديدعلىتركزوهيالموسميةاألنفلونزالقاحبخصوصمعلوماتعلىالنشرةهذهتحتوي

مفيدةأخرىمعلوماتإلىباإلضافةبهتطعيمهميتموكيفومتى

بعنايةالنشرةهذهقراءة منكمنرجو

 ما هي األنفلونزا الموسمية؟ 
والرئتينالهوائيةالشعبالفيروسيصيباألنفلونزابفيروساإلصابةعنناتججدامعدمرضهياألنفلونزا

إبريلنهايةحتىويستمرأكتوبربدايةمناألنفلونزاموسميبدأاألنفلونزاموسمخاللالمجتمعفياألنفلونزامرضوينتشر

  خطيرا ؟  مرضا   تسبب أن لألنفلوانزا  يمكن هل
الشعبوالتهاب الرئويااللتهاب ضمنهامن المرضى،حياةتهددومضاعفاتخطيًرامرًضااألنفلونزاتسببأنيمكننعم،

الدماغالتهابالمخخاليافيالتهاب يحدثالنادرةالحاالتبعضوفيالهوائية،

المزمنةالصحيةالمشكالتتفاقمإلىأيًضااألنفلونزاتؤديأنيمكن

أوسنةأعمارهمتبلغالذيناألشخاصذلكفيبماالخطيرة،المضاعفاتهذهلخطرعرضةأكثريكوناألشخاص بعض
. المزمنة الرئة وأمراض السكري كمرض  أخرى صحية ظروف من يعانون  الذين واألشخاصالحوامل،والنساءأكثر،

  األنفلونزا؟ و البرد لةنز بين الفرق هو ما
ً الحلقبالتهابتدريجيًاالبردنزلة تبدأماعادةً  خفيفةأعراضهاتكونماوعادةً رشحأوبزكاممصحوبا

الصعبمنيكونوقدإجهادشديدوإعياءوصداعالعضالتفيوآالمبحمىمفاجئبشكلفتبدأاألنفلونزاأعراضأما
كوفيدبفيروساإلصابةوأعراضاألنفلونزاأعراضبينالتفريق

 ما هو لقاح األنفلونزا؟ 
األنفلونزا،فيروساتتتغيرعامكلاألمراضعدوىمحاربةفيالمناعةجهازللجسمالمناعيالجهازيساعدمنتجهواللقاح
األنفلونزافيروسمن المتوقعةالجديدةالسالالتمنالحمايةلتوفرعامكلأيًضاهيتتغيراألنفلونزالقاحات فإنلذلك

  األنفلونزا؟ لقاح يعمل كيف
لفيروستعرضتإذاالعدوى لمواجهةبروتينات مضادةأجسامإنتاجعلىبكالخاصالمناعةنظاماألنفلونزالقاحيساعد

بالمرضإصابتكمنعاللقاحيستطيعاألنفلونزا،بلقاحتطعيمكبعداألنفلونزا

 من الذي يجب تطعيمه بلقاح األنفلونزا 
التاليةللفئاتاألنفلونزالقاحبإعطاءنوصي

فوقفماسنةسنمنابتداءً األشخاص •

لألطفالاألنفلونزابلقاحالخاصةوالسالمةالصحةإدارةنشرةقراءةيُرجىسنةإلىسنتينعمر مناألطفال •

الحواملللنساءاألنفلونزابلقاحالخاصةوالسالمةالصحةإدارةنشرةقراءةرجىيُ الحواملالنساء •

المزمنةالقلبوأمراضالسكري،مرضمثلمزمنة،صحيةظروف لديهمالذينواألطفالالبالغوناألشخاص •
العصبيالجهازراضأمأوالمزمن الرئوياالنسدادذلكفيبماالمزمنة،الرئةوأمراضوالكلىالكبدوأمراض

بالسرطانالمصابوناألشخاص •

ماعالجأو لمرضنتيجةً المناعة جهازضعفمنيعانونالذيناألشخاص •

علىجسمهمكتلةمؤشريزيدوالذينالمفرطة،السمنةمنيعانونالذيناألشخاص •

داونبمتالزمةالمصابوناألشخاص •

الطويلةاإلقامةمنشآتمنوغيرهاالتمريضدور فيالمقيمون •



الصحيةالرعايةفيالعاملون •

بالرعاية القائمون •

الصحيةحالتهبسببباألنفلونزااإلصابةلخطرمعرضشخص معواحدمنزلفيالمتواجدوناألشخاص •

الخنازيرأوةالمائيالطيور أوالبريةالطيورلمالمسةباستمرارالمعرضوناألشخاص •

   األنفلونزا؟ بلقاح سنة 12 إلى سنتين عمر من األطفال  تطعيم ينبغي لماذا 
فياألنفلونزا فيروسيحملونفاألطفالاألنفلونزالمضاعفاتعرضةيكونونالصغاراألطفالخاصةوبصفةألطفال،ا

حولهمالموجودينالضعفاءلألشخاصبسهولةالفيروسنقلعلىقادرونفإنهموبالتاليالبالغين،منأطوللمدةجهازهم

أجدادهمالمثالسبيلعلى حولهم،منالضعفاء األشخاصيحميفإنهبالتاليواألنفلونزامن األطفالاألنفلونزالقاحيحمي

لألطفالاألنفلونزابلقاحالخاصةوالسالمةالصحةإدارةنشرةقراءةيُرجىالمعلوماتمنالمزيدلمعرفة

  األنفلونزا؟ للقاح الحامل  المرأة تحتاج لماذا 
سبيلعلىجسمك،علىأيًضاتؤثرأنلألنفلونزاويمكناألنفلونزابمضاعفاتلإلصابةعرضة أكثرفأنتحامالً كنتإذا

الجنينوموتبلالمبكرةوالوالدةاإلجهاضاألنفلونزاتسببأنيمكنالمثال

األولىشهورهفيالمولودحمايةعلىوأيضاالحواملالنساءحمايةعلىاألنفلونزالقاحيعمل

الحاملللمرأةباألنفلونزاالخاصةرةنشفاقرئيحاملكنت  إذا

 ؟ 19هل يحميني لقاح األنفلونزا من فيروس كوفيد 
األنفلونزامنللحمايةاألنفلونزا بلقاحالتطعيمالمهممنولكن ،كوفيدبفيروساإلصابةمناألنفلونزالقاحيحميالال

المستشفىإلىللدخولتحتاجقدبهأصبتإذاخطيرمرضفاألنفلونزا

  آمنا؟ األنفلونزا  لقاح يعتبر مدى أي إلى
سنةمن أكثرمدارعلىاألنفلونزابلقاحاتالعالمأنحاءجميعفياألشخاصماليينتطعيمتملقدجدًاآمناألنفلونزالقاح

  للقاح؟ الجانبية  اآلثار هي ما
باأللمالشعورمثلالجانبية،األعراضبعضعليكتظهرقداألنفلونزابلقاحالتطعيمبعد خفيفةالشائعةالجانبيةاآلثار

هذهتستمرقدباإلعياءوشعورالعضالتفيوآالمصداعأيًضايحدثأنويمكن اللقاححقنموضعفيوالتورمواالحمرار
قليلةأياملعدةاألعراض

شخصمليونلكلواحدبنسبةالشديدةالحساسيةأعراضتحدثالحدوث،نادرةالشديدةالحساسيةأعراضتعتبر

  باألنفلونزا؟ اإلصابة في يتسبب أن األنفلونزا  للقاح يمكن هل
األنفلونزامرضاألنفلونزالقاحلكينقلأنيمكنالال

 من الذي ينبغي عدم تطعيمه بلقاح األنفلونزا؟ 
لقاحمنسابقةلجرعةمفرطةحساسيةشديدةحساسيةأعراضعليكظهرتإذااألنفلونزابلقاحالتطعيمعدم عليكينبغي

مكوناتهمنألي أواألنفلونزا

دواءالمثالسبيلعلى الحاجزةبالمثبطاتيسمىمما دواءينتتناولكنتإذااألنفلونزابلقاحالتطعيمعدمعليكينبغي
السرطانلعالجيستخدمانواللذينيفولومابندواءمعإيبيليموماب

  البيض؟ من حساسية لديهم الذين األشخاص عن وماذا 
الصيدليمعأوالعامالممارسطبيبكمعتحدثاألنفلونزابلقاحتطعيمكيمكنالبيض،منحساسيةلديككانتإذا

 
 



  األنفلونزا؟ بلقاح التطعيم تؤجل أن  يجب متى
مريًضاكنت إذااألنفلونزابلقاحالتطعيمتأجيلإلىتضطرقداألنفلونزابلقاحالتطعيمتأجيلتستدعيللغايةقليلة أسبابهناك

تتحسنأنإلىممنأكثرحرارتكودرجة

 

  باللقاح؟ لها الموصى الفئات ضمن أكن لم إذا  األنفلونزا  لقاح أخذ يمكنني أين
األنفلونزالقاحإعطاءك الصيدليأوالعامممارسال لطبيبكيمكن

اللقاحبعملكالمهنيةالصحةقسملكيوفرأنينبغيالصحيةالرعايةبقطاعتعملكنتإذا

 ما هي تكلفة لقاح األنفلونزا؟ 
مجانًالكيقدمانالصيدليأوالعامالممارسطبيبكواستشارةاللقاحفإناألنفلونزا،بلقاحلهاالموصىالفئاتمنكنتإذا

اآلنالصيدليأوالعامالممارسطبيبكمعموعدًااحجز فضلكمن

  فيروس   وجود   ظل   في   آمنة   تُعد   األنفلونزا   لقاح   ألخذ   الصيدلي   أو (  العام   الممارس )   الطبيب   زيارة   هل 
  ؟19 كوفيد

علىوالحفاظالعدوىلمنعكوفيدبفيروسالخاصةوالسالمةالصحةإدارةتعليماتيتبعونوالصيادلةاألطباءنعم
زيارتهمأثناءسالمتك

   الرئوية المكورات لقاح : نصيحة
الصيدليأوالعام الممارسطبيبكتسألأنعليكيتعينفإنهمزمنة،صحيةظروفلديكأوأكثرأوسنةعمرككانإذا
المكوراتلقاحألخذتحتاجالالمعتادفيالرئويااللتهابمرضبعدوىاإلصابةمنيحميالذيالرئويةالمكوراتلقاحعن

األنفلونزالقاحمع اليومنفسفياللقاحهذاإعطاءكيمكنواحدةمرةإالالرئوية

www.hse.ie/fluانظرالمعلوماتمنالمزيدلمعرفة

عنابحثعلىاللقاحبخصوصالمرضىمعلوماتلنشرةرابطعلىالعثورأيًضايمكنك
نشرةلقراءة ضوئيًاكودامسحأو

الصلةذاتالمريضمعلومات

للتطعيم الوطنيالمكتب
الطلبكود

سبتمبر
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