
 سنة  17لقاح األنفلونزا ل.طفال من عمر سنتين إلى 

 نصائح للصحة العامة

 لقاح األنفلونزا

 احم نفسك. 

 واحم اآلخرين.

  



 سنة  17لقاح األنفلونزا لألطفال من عمر سنتين إلى 
 سنة مجانًا.  17هذا العام سوف يتم تقديم لقاح األنفلونزا ل.طفال من عمر سنتين إلى 

ة أهمية تطعيم هؤالء األطفال بلقاح األنفلونزا. وتخبرك بالمكان الذي يمكنك فيه تطعيم طفلك بلقاح  توضح هذه النشر
همة عن اللقاح.   األنفلونزا باإلضافة إلى معلومات أخرى م

 نرجو منكم قراءة هذه النشرة بعناية. 
 

 ما هي األنفلونزا؟ 
بة بفيروس األنفلونزا. تنتشر األنفلونزا بسهولة وتصيب كال من األنفلونزا هي مرض معد جدا ناتج عن اإلصا

 األطفال والبالغين. 
وينتشر مرض األنفلونزا في المجتمع خالل موسم األنفلونزا. يبدأ موسم األنفلونزا من بداية أكتوبر ويستمر حتى 

 نهاية إبريل.
 

 كيف تصيب األنفلونزا األطفال؟ 
 لإلصابة بمضاعفات شديدة نتيجة لألنفلونزا.األطفال أكثر عرضة من البالغين 

األطفال الذين يمرضون ال يذهبون إلى الحضانات ودور رعاية األطفال والمدرسة. كما أنهم ال يمارسون أنشطتهم 
 االعتيادية مثل الهوايات والرياضة. 

 
 على مر العشر سنوات الماضية في أيرلندا:

 طفل إلى المستشفى بسبب األنفلونزا 5000تم نقل حوالي  •
 عناية المركزة طفل تقريبًا إلى ال 200واحتاج  •
 طفالً  40وبكل أسف مات  •

 
 هل يمكن لألنفلونزا أن تسبب مرضاً خطيراً لألطفال؟

 
 نعم. 

تتضمن أعراض األنفلونزا االلتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية وفي بعض الحاالت النادرة يحدث التهاب في 
 خاليا المخ )التهاب الدماغ(. 

 األطفال ذوو الظروف الصحية المزمنة يكونون أكثر عرضة لخطر المضاعفات الخطيرة لألنفلونزا.
 

 كيف سيحمي لقاح األنفلونزا طفلي؟  
لقاح األنفلونزا نظام المناعة الخاص بالطفل على إنتاج أجسام مضادة )بروتينات لمواجهة العدوى( من شأنها يساعد 

 مكافحة العدوى. إذا تعرض طفلك لفيروس األنفلونزا بعد تطعيمه بلقاح األنفلونزا، يستطيع اللقاح منع إصابته بالمرض. 
 

هل بذلك أحم  ي األشخاص اآلخرين؟إذا تم تطعيم طفلي بلقاح األنفلونزا، 
 

إذا تم تطعيم طفلك بلقاح األنفلونزا، فإن ذلك يقلل من انتقال األنفلونزا لآلخرين. ويساعد ذلك في حماية األشخاص 
 الموجودين حول الطفل من األنفلونزا، على سبيل المثال إخوانه وأخواته وأجداده. 

الذين يحتاجون للعالج في المستشفى. وهذا مهم للغاية  إذا تم تطعيم العدد الكافي من األطفال، يقل عدد األشخاص
 . 19لمراكزنا الصحية خاصة في فترة جائحة فيروس كوفيد 

 
 



 ما هو اسم لقاح األنفلونزا لألطفال؟  
 .  Fluenz Tetraيسمى لقاح األنفلونزا لألطفال فلوينز تيترا 

 .  2013وفي بريطانيا منذ عام   2003يتم إعطاء لقاح األنفلونزا لألطفال في أمريكا منذ عام 
 

 كيف يتم إعطاء اللقاح؟  
سوف يقوم طبيبك )الممارس العام( أو الصيدلي بإعطاء اللقاح عن طريق بخاخ في أنف طفلك )لقاح أنفي(. سوف 

 للحقن كما أنه غير مؤلم.يقوم برش بخة واحدة في كل فتحة أنف. ال توجد ضرورة 
 يمكن لطفلك أن يتنفس بشكل طبيعي خالل إعطاء اللقاح. ال توجد ضرورة ألخذ نفس عميق أو لالستنشاق.

بعض األطفال الذين لديهم ظروف صحية مزمنة مثل أمراض القلب أو الرئة المزمنة يحتاجون إلى جرعتين يفصل 
 بينهما أربعة أسابيع. 

 
 هل هناك أطفال ال يجوز تطعيمهم بلقاح األنفلونزا األنفي؟ 

 توجد قلة قليلة من األطفال ال يمكن تطعيمهم بلقاح األنفلونزا األنفي ألسباب طبية. 
 يأخذ طفلك اللقاح إذا كان:  أالينبغي 
 قد أبدى حساسية شديدة لجرعة سابقة من لقاح األنفلونزا أو أي من مكوناته  •
د أو يحدث أزيًزا عند التنفس أو احتاج إلى جهاز االستنشاق أكثر من المعتاد في آخر ثالثة مصاب بربو شدي •

 أيام قبل التطعيم 
 يتناول األدوية المسماة بالساليسيالت، والمحتوية على أسبرين  •
 جهازه المناعي ضعيفًا بشدة بسبب ظروف صحية أو عالجات •
سبيل المثال شخص خضع لعملية زرع نخاع عظمي يعيش مع شخص جهازه المناعي ضعيف للغاية )على  •

 مؤخًرا( 
 

إذا كان طفلك ال يستطيع الحصول على التطعيم باستخدام البخاخ األنفي )بخاخ األنف(، فسوف يتحدث إليك طبيبك 
 )الممارس العام( أو الصيدلي حول إعطاء طفلك لقاح أنفلونزا مختلف، يُعطى عن طريق الحقن. 

 
 هل يمكن للقاح األنفلونزا األنفي أن يتسبب في اإلصابة باألنفلونزا؟ 

 ال يمكن أن ينقل لقاح األنفلونزا األنفي لطفلك مرض األنفلونزا. ال.
 

 هل هناك أية آثار جانبية للقاح األنفلونزا األنفي؟ 
 لقاح األنفلونزا األنفي آمن جدًا. 

هذه األعراض الرشح أو الزكام والصداع واآلم العضالت. بعض األطفال   أغلب اآلثار الجانبية الشائعة خفيفة. وتشمل 
 يصابون بالحمى )ارتفاع درجة الحرارة( بعد أخذ اللقاح، ولكنها عادة ما تكون خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها.  

 ادر للغاية. حدوث آثار جانبية شديدة مثل الحساسية الشديدة أمر ن
 

 ماذا لو شعر طفلي بعدم ارتياح بعد التطعيم؟
إذا أصيب طفلك بالحمى )ارتفاع درجة الحرارة( أو صداع، يمكنك إعطاءه باراسيتامول أو إيبوبروفين. ال تعطي 

ربعة أسبرين أو األدوية المسماة بالساليسيالت لألطفال، إال إذا وصفها لهم الطبيب. وهذا مهم بصفة خاصة خالل األ
 األسابيع بعد التطعيم. 

تحدث مع طبيبك )الممارس العام( أو الصيدلي إذا ساءت حالة طفلك للغاية بعد التطعيم، حيث قد يكون هناك سبب 
 آخر لذلك. 

 
 
 



هل بإمكانه الحصول على لقاح األنفلونزا األنفي؟   طفلي لديه حساسية من البيض. 
نعم. إذا كان طفلك لديه حساسية من البيض، يمكنه أخذ لقاح األنفلونزا. تحدث مع طبيبك )الممارس العام( أو مع 

 الصيدلي. 
 

هل بإمكانه الحصول على لقاح األنفلونزا األنفي؟   طفلي لديه ربو. 
 . معظم األطفال المرضى بالربو يمكنهم أخذ لقاح األنفلونزا. نعم

لقاح األنفلونزا األنفي إذا كان مصابًا بربو شديد أو يحدث أزيًزا عند التنفس أو احتاج إلى جهاز  ينبغي أال يأخذ طفلك
 االستنشاق أكثر من المعتاد في آخر ثالثة أيام قبل التطعيم. 

 تحدث مع طبيبك )الممارس العام( أو مع الصيدلي.
 

 عمر طفلي أقل من سنتين، هل بإمكانه الحصول على لقاح األنفلونزا األنفي؟  
 يُعطى لقاح األنفلونزا األنفي فقط لألطفال بدًء من سن سنتين. ال. 

إذا كان طفلك يعاني من ظرف صحي مزمن، مما يعني أنه معرض لخطر اإلصابة باألنفلونزا، فيمكن إعطاءه لقاح  
 الحقن. تحدث مع طبيبك )الممارس العام( أو مع الصيدلي.  أنفلونزا مختلفًا عن طريق

 
هل بإمكانه الحصول على لقاح األنفلونزا األنفي؟  17عمر طفلي أكثر من   عاًما. 

زمن، مما يعني أنه معرض بشكل كبير لخطر اإلصابة باألنفلونزا،  ال. إذا كان طفلك يعاني من ظرف صحي م
 ا عن طريق الحقن. تحدث مع طبيبك )الممارس العام( أو مع الصيدلي. فيمكن إعطاءه لقاح أنفلونزا مختلفً 

 
 أين يمكن إعطاء األطفال لقاح األنفلونزا األنفي؟ 

 يمكن إعطاء األطفال لقاح األنفلونزا بمعرفة طبيبهم )الممارس العام( أو الصيدلي. تحتاج فقط لحجز موعد. 
 

 ما هي تكلفة لقاح األنفلونزا األنفي؟ 
سنة، فإن اللقاح واستشارة طبيبك )الممارس العام( أو الصيدلي يقدمان لك  17إذا كان عمر طفلك من سنتين إلى 

 مجانًا. 
 

  www.hse.ie/fluلمعرفة المزيد من المعلومات انظر: 
 

ابحث عن فلوينز . www.hpra.ieيمكنك أيًضا العثور على رابط لنشرة معلومات المرضى بخصوص اللقاح على 
 ضوئيًا لقراءة نشرة معلومات المرضى ذات الصلة. QRأو امسح كود  Fluenz Tetraتيترا 
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