ما يه الانفلونزا؟
الإنفلونزا  ،املعروفة أيضا ابلزاكم ،يه مرض معدي خطري تسببه فريوسات الإنفلونزا اليت تؤثر عىل الشعب الهوائية
)النف واحلنجرة والرئتني(.
يه مرض شائع ومومسي يصيب الآلف من الكنديني لك عام .ميكن أن خيتلف طول مومس النفلونزا  ،لكنه ميتد يف
الغالب من أواخر اخلريف اإىل أوائل الربيع.
مبأ ّن فريوس كروان اجلديد ل يزال موجودا ،مفن املهم جدً ا حامية نفسك من النفلونزا املومسية.
كيف جتعكل فريوسات الانفلونزا مريضا؟
الهتااب يف جسمك وتنتج أعراضً ا مرتبطة ابلإنفلونزا .عادة  ،تبدأ العراض جفأة .تمتثل
تسبب الإصابة بفريوسات الإنفلونزا ً
أساسا يف محى مع أو بدون قشعريرة  ،وسعال جاف  ،وصداع  ،وإارهاق  ،وأمل يف العضالت أو املفاصل ويف احللق.
عىل عكس نزلت الربد  ،يكون س يالن النف والعطس أكرث ندرة .قد تظهر عالمات رسيرية أخرى  ،خاصة عند
الطفال  ،مثل الغثيان والقيء والإسهال وأآلم البطن .أما كبار السن فقد يصابون ابلتعب و أحياانً ابلرتباك دون أن
تظهر علهيم أعراض أخرى.
لك خشص يعاين من العراض بشلك خمتلف .ميكن أن ختتلف أعراض النفلونزا وشدهتا حسب معر الشخص و حالته
الصحية .ميكن أن تسبب الإصابة ابلنفلوانزا يف مضاعفات  ،خاصة للشخاص الكرث ضعفا و الكرث عرضة
ل إالصابة.
عىل عكس نزلت الربد غري اخلطرة ،ميكن أن تؤدي املضاعفات املرتبطة ابلنفلونزا اإىل دخول املستشفى ويف حالت
اندرة الوفاة.
كيف يتفاعل جسمك مع هذه الهجمة ؟
يتفاعل اجلهاز املناعي جلسمك عن طريق صنع بروتينات تسمى الجسام املضادة ملاكحفة الإصابة .للسف ،هذا ل يكفي
يف بعض الحيان  ،خاصة ابلنس بة للشخاص املعرضني للخطر .وابلتايل  ،ميكن أن حتدث مضاعفات شديدة نتيجة
الالهتاب أو العدوى .من بني هذه املضاعفات اجلفاف  ،وصعوابت التنفس  ،والالهتاب الرئوي  ،والهتاب الشعب

الهوائية  ،والهتاابت الذن  ،والهتاب اجليوب النفية  ،وغريها من املشألك الصحية اخلطرية  ،مثل تفامق بعض الإضطرابت
املزمنة اليت ميكن أن تؤدي اإىل العالج ابملستشفى أو حىت الوفاة .ذلكل فهيي مشلكة حصية ل ينبغي التغايض عهنا.
من ميكنه الإصابة ابلنفلونزا؟
ميكن لي خشص أن يصاب ابلنفلونزا .ومع ذكل  ،ميكن أن يكون لها عواقب وخمية عىل حصتك  ،خاصة اإذا كنت
خشصا ضعيفًا.
ً
الشخاص الكرث عرضة ملضاعفات النفلونزا مه:
 الشخاص املصابون بأمراض مزمنة يف القلب أو الرئة )مرض الانسداد الرئوي املزمن  ،والربو  ،والتليف الكيسوانتفاخ الرئة  ،اإخل( ؛
الشخاص اذلين يعانون من اضطراابت المتثيل الغذايئ املزمنة )السكري اإخل(  ،وأمراض الكبد )تليف  -الكبد ،اإخل(واضطراابت اللكى  ،أو اضطراابت ادلم )فقر ادلم  ،اعتالل الهميوغلوبني  ،اإخل( ؛
 الشخاص املصابون ابلرسطان ؛ الشخاص اذلين يعانون من اضطراابت المنو العصيب أو العصبية )الاضطراابت املعرفية  ،وإاصاابت النخاع الشويكوالاضطراابت املتش نجة  ،والاضطراابت العصبية العضلية  ،اإخل( ؛
الشخاص اذلين يعانون من ضعف يف هجاز املناعة )فريوس نقص املناعة البرشية  ،وزرع العضاء  ،والعالج الإشعاعيوالعالج الكمييايئ  ،اإخل( ؛
الشخاص املصابون ابلسمنة املفرطة )مؤرش كتةل اجلسم>  (40؛الرضع دون سن  6أشهر ؛النساء احلوامل اللوايت يعانني من أمراض مزمنة طوال فرتة امحلل  ،والنساء احلوامل اللوايت يمتتعن بصحة جيدة خاللالثلثني الثاين والثالث من امحلل ؛
الشخاص اذلين تزيد أعامرمه عن  75عا ًما ؛كيف يمت انتشار الانفلونزا؟
هو مرض معد ميكن أن ينترش برسعة:
-عن طريق اس تنشاق القطرات املتطايرة يف الهواء عند سعال أو عطس املصاب ؛

 بلمس النف أو الفم أو العينني ابليدي دون غسلهام  ،أو بعد مصاحفة خشص مصاب أو ملس جسم ملوث كنديل أوهاتف أو مقبض الباب  ،اإخل ؛
ميكن أن يكون الشخاص املصابون بفريوس النفلونزا معديني بعد عدة أايم من بداية ظهور العراض ،ذلكل من املهم أن
تتجنب التصال املبارش ابلآخرين  ،خاصة أولئك املعرضني خلطر الإصابة مبضاعفات هذا النوع من الإصاابت.
كيف احلد من انتقال املرض؟
بعض اإجراءات النظافة تقلل من خطر انتقال النفلونزا :

ا

مطهرا حيتوي عىل الكحول ؛
اغسل يديك ابنتظام ابملاء والصابون أو اس تخدم ً-مق بتغطية مفك وأنفك عند العطس أو السعال مبنديل أو يف ثين املرفق بد ًل من اليد؛نظف السطح املشرتكة ابس تخدام مطهر؛غطاءا للوجه اإذا كنت مضطرا اإىل اخلروج؛
ابق يف املزنل اإذا ظهرت عليك أعراض النفلونزا وارت ِد قناعًا أو ًل تنفي هذه الإجراءات خطر الإصابة ابلنفلونزا أو نقلها متا ًما  ،فاللقاح املومسي يظل أفضل حامية ضد النفلونزا.
كيف حتمي نفسك ؟
عن طريق اللقاح !
يتوفر برانمج اللقاح ضد الإنفلونزا يف مجيع أحناء كندا .يف كيبيك  ،تس هتدف وزارة الصحة واخلدمات الاجامتعية بعض
الشخاص اذلين تزيد أعامرمه عن  75عا ًما  ،والنساء :الفئات الساكنية الكرث ضعف ًا بربانمج اللقاح ضد الإنفلونزا1
احلوامل يف الثلث الثاين والثالث من امحلل والشخاص اذلين تزيد أعامرمه عن  6أشهر و املصابون مبرض مزمن .يمت
تقدمي اللقاح جماانً لهؤلء الفراد الكرث ضعفًا و أقرابهئم اذلين يعيشون معهم حتت سقف واحد .كام مت التخطيط
لإجراءات مماثةل يف املقاطعات الكندية الخرى .ذلا مق ابلتلقيح! اإنه أول وأمه يشء ميكنك القيام به محلاية نفسك من

1
حكومة كبيك ،أغسطس  ،2019برانمج اللقاح ضد الانفلوانزا
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-lagrippe/admissibilite/

النفلونزا .الساللت الفريوس ية اليت تنترش واليت تسبب أوبئة النفلونزا تتغري من س نة اإىل أخرى  ،ولهذا من الرضوري
احلصول عىل لقاح الإنفلونزا لك عام.
ختصك أيضً ا.
هماجرا  ،فهذه الرساةل ّ
اإذا كنت ً
أين ميكنك أن جتد املعلومات الرضورية؟
ل تتأخر  ،تعرف عىل جدول اللقاح املتاح عىل املواقع الإلكرتونية للمراكز الصحية يف منطقتك  ،وعادة ما يبدأ يف
نومفرب من لك عام.
جيب عليك أو ًل حتديد موعد عرب الهاتف أو عرب الإنرتنت يف عيادة لقاح يف منطقتك.
انقل الرساةل اإىل عائلتك وأصدقائك ومعارفك حىت يمتكنوا من احلصول عىل اللقاح أيضً ا .تأكد من مناقشة هذا المر مع
طبيبك أو ممرضتك أو الصيديل من اليوم.
يف حتالف اجملمتعات الثقافية من أجل املساواة يف اخلدمات الصحية والاجامتعية ،نؤمن ابلوقاية من المراض اليت ميكن
الوقاية مهنا.
ملزيد من املعلومات  ،مق بزايرة موقعنا:
www.accesss.net

.

