
مثل  * )أو األيبوبروفين®( مثل تايلينول)يمكن إعطاء األسيتامينوفين 
ال ينبغي إعطاء حمض األسيتيل  .  لتخفيف الحمى أو األلم®( أدفل

لخطورة   18لمن هم دون سن الـ ®( كاألسبرين) ASAساليسيليك  
 . اإلصابة بمتالزمة راي

Arabic – Number 12e 
September 2021 

 لقاح اإلنفلونزا الموهن الحي  
Live Attenuated Influenza (Flu) Vaccine 

 ما هو لقاح اإلنفلونزا الموهن الحي ؟

إن لقاح اإلنفلونزا الموهن الحّي ُمصنّع من فيروسات إنفلونزا جرى  
ويقي هذا اللقاح من الفيروسات المسبّبة لإلنفلونزا، إال أنه  . إضعافها

البكتيريا األخرى التي تسّبب الزكام أو  ال يقي من الفيروسات أو 
غير  )توجد في بريتس كولومبيا عدة لقاحات خاملة . االلتهاب المعدي 

تُصنع  . لإلنفلونزا، بجانب لقاح اإلنفلونزا الموهن الحيّ ( نِشطة 
لمزيد من  . اللقاحات الخاملة من فيروسات لإلنفلونزا جرى قتلها

لقاح اإلنفلونزا   HealthLinkBC File#12dالمعلومات، انظر 
 . جميع اللقاحات معتمدة من وزارة الصحة في كندا.  المعطل 

عادةً ما تُتاح لقاحات اإلنفلونزا في بريتش كولومبيا في شهر  
، احصل على اللقاح في أسرع  ألفضل وقاية لك. تشرين األول /أكتوبر

تحّدث إلى مقّدم الرعاية الصحية المتابع لك لمعرفة ما إذا  . وقت ممكن
كانت اللقاحات متاحة أو اّطلع على موقع التطعيم في بريتش كولومبيا  

https://immunizebc.ca/clinics/flu  العيادات   لتحديد موقع إحدى
 . التي تقّدم لقاح اإلنفلونزا 

 من الذي ينبغي عليه تلقي اللقاح؟ 

يقّدم في بريتش كولومبيا لقاح اإلنفلونزا الموهن الحّي مجانًا لألطفال  
عاًما، ممن هم معرضين لخطر إلصابة شديدة   17- 2من عمر 
 :  ويشمل ذلك كل مما يأتي. باإلنفلونزا

 .  السنتين إلى ما دون الخامسة جميع األطفال من عمر  •

عاًما ممن يعانون من حاالت مرضية   17إلى  5األطفال من عمر   •
 : معّينة، بما في ذلك

o   ،اضطرابات في القلب أو الرئتين تتطلب عناية طبية منتظمة
كالربو الخفيف إلى المعتدل، أو مرض االنسداد الرئوي المزمن،  

 . أو التليف الكيسي

o   أمراض الكلى، أو أمراض الكبد المزمنة كإلتهاب الكبد
الوبائي، أو الداء السكري، أو السرطان، أو مرض فقر الدم  

 (.األنيميا)

o   الحاالت الصحية التي تسّبب صعوبة في التنفس أو البلع، أو
خطر االختناق من الطعام أو السوائل، كمن يعانون من تلف شديد  

الشوكي، أو نوبات تشنج، أو  في الدماغ، أو إصابة بالحبل 
 .  اضطرابات عصبية وعضلية

o  من يعانون من سمنة مفرطة . 

 .  أطفال السكان األصليين  •

  5يقّدم لقاح اإلنفلونزا الموهن الحّي مجانًا أيًضا لألطفال من عمر 
عاًما، ممن يعيشون مع شخص معّرض لإلصابة بإنفلونزا   17إلى 

تتوفر قائمة بمن هم معّرضين لإلصابة بإنفلونزا شديدة في  . شديدة 
HealthLinkBC File #12d  كذلك  . لقاح اإلنفلونزا المعطل

األطفال الذين سيزورون مرافق الرعاية الصحية أو المواقع األخرى  
 . لرعاية المرضى يمكنهم تلقي اللقاح مجانًا

لمعرفة ما إذا كان طفلك مؤهالً لتلقي لقاح اإلنفلونزا الموهن الحّي،  
تحّدث إلى مقّدم الرعاية الصحية المتابع لك أو اتصل بـ  

HealthLink BC  1-1-8من خالل الرقم . 

إذا كان طفلك غير مؤهل لتلقي لقاح اإلنفلونزا مجانًا، يمكنك شراؤه  
يمكن كذلك لألشخاص ما بين  . من بعض الصيدليات وعيادات السفر

 . عاًما أن يشتروا اللقاح  59و  18

 كيف يُعطى اللقاح؟ 

يُعطى لقاح اإلنفلونزا الموهن الحّي كبخاخ لألنف في كلتا فتحتي  
أعوام أو أكثر إلى جرعة واحدة   9يحتاج األطفال في عمر  . األنف

أعوام، ممن لم يسبق لهم   8إلى   2يحتاج األطفال ما بين . من اللقاح
تتمثّل أهمية الجرعة  . تلقي اللقاح الموسمي لإلنفلونزا، إلى جرعتين

الثانية من اللقاح في رفع مستوى الوقاية، وينبغي أن تُعطى بعد  
 . الجرعة األولى أسابيع على 4مرور 

 ما هي فوائد تلق ي اللقاح؟

إن اللقاح هو أفضل وسيلة للوقاية من اإلنفلونزا، والتي تُعّد مرًضا  
عندما تتلقّى اللقاح، فإنك  . خطيًرا، بل ومميتًا في بعض األحيان

تُساعد بذلك في حماية اآلخرين أيًضا من خالل تقليل انتقال فيروس  
 .اإلنفلونزا

 ت الدوائية المحتملة بعد تلق ي اللقاح؟ما هي التفاعال

يحتوي لقاح اإلنفلونزا الموهن الحّي على فيروسات إنفلونزا جرى  
إضعافها، وقد تُسبّب أعراًضا طفيفة لإلنفلونزا، ولكنها أخّف بكثير 

قد تشمل األعراض  . من األعراض التي تسّببها عدوى اإلنفلونزا
قد تشمل  .  الحلق وحمى  سيالن األنف أو انسداده، وسعال والتهاب

األعراض األخرى صداع وانخفاض الشهية والضعف وألم  
 . العضالت والقشعريرة والقيء وألم المعدة وسرعة االنفعال

 
 
 
 
 
 
 

لمزيد من المعلومات حول متالزمة راي يُرجى االطالع على  
HealthLinkBC File 84# متالزمة راي . 
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للحصول على . أو وحدة الصحة العامة المحلية األقرب إليك www.HealthLinkBC.ca/healthfilesيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
 8- 1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.caالمشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبيا تفّضل بزيارة 

 . لغة عند الطلب 130مة بأكثر من تتوفر خدمة الترج. 7- 1-1للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم (. مجانًا)

دقيقة بعد تلقي أي لقاح لوجود احتمال    15من المهم البقاء في العيادة لمدة 
بالمليون، لحصول رد فعل تحسسي مهدد   1ضعيف جًدا، يعادل أقل من  

قد يشمل ذلك حدوث شرى  (.  فرط الحساسية) تأق للحياة يسمى ال
، أو صعوبة في التنفس، أو توّرم في الحنجرة أو اللسان أو  (أرتكاريا)

إذا حدث ذلك، سيكون مقّدم الرعاية الصحية المتابع لك مستعًدا  . الشفتين
، والنقل  (األدرينالين)يتضمن العالج الطارئ إعطاء اإلبينفرين . لعالجه

إذا حدث ذلك بعد مغادرة  . إلى أقرب قسم للطوارئ بسيارة اإلسعاف 
 . أو برقم قسم الطوارئ المحلي 1-1-9العيادة، اتصل بالرقم 

 
ينبغي إبالغ مقّدم الرعاية الصحية المتابع لك دائًما عن التفاعالت الشديدة  

 .  أو غير المتوقّعة
 

وهن هي حالة نادرة يمكنها أن تتسّبب في   ( GBS)متالزمة غيالن باريه 
تحدث غالبًا بعد العدوى، ولكن في حاالت نادرة  . وشلل عضالت الجسم 

قد ترتبط متالزمة غيالن باريه  . قد تحدث كذلك عقب بعض التطعيمات
(GBS)   بلقاح اإلنفلونزا بنسبة واحد في المليون بين األشخاص الذين

 . تلقوا اللقاح

 لحي ؟من الذي ينبغي عليه عدم تلقي لقاح اإلنفلونزا الموهن ا 
ال ينبغي أن يتلقى اللقاح األطفال تحت عمر العامين، والحوامل أو الالتي  

 . يخططن للحمل
 

تحّدث إلى مقّدم الرعاية الصحية المتابع لك، إذا انطبق أي مما يلي على  
 : طفلك

 لديه جهاز مناعي ضعيف بسبب مرض أو عالج طبي  •

 يعاني من ربو حاد أو صفير نِشط عند التنفس •

أُِصبت بتفاعل دوائي مهدد للحياة عند تلقي جرعة سابقة من لقاح   •
األشخاص الذين يعانون من حساسية  )اإلنفلونزا، أو أي من أجزائه 

 (. تجاه البيض يمكنهم أخذ اللقاح بأمان

أسابيع من تلقي أي   8خالل  (GBS)أِصبت بمتالزمة غيالن باريه  •
 . لقاح لإلنفلونزا، دون تحديد مسّبب آخر

أو حمض األسيتيل ساليسيليك لفترة  ® مطالب بتناول األسبرين •
 طويلة بسبب حالة مرضية 

 . يتلقّى مثبطات نقاط تفتيش جهاز المناعة لعالج السرطان •
 

يجب أن يتلقى األشخاص الذين سيكونون على اتصال خالل فترة  
أسبوعين من التطعيم بأي شخص ذو جهاز مناعي ضعيف جداً،  

 كمرضى  

في حال كان  (. المعطل )ع العظمي، لقاح اإلنفلونزا الخامل زراعة النخا 
تجّنب االتصال مع هؤالء األشخاص ممكنًا، يمكن لهم تلقي لقاح  

 . اإلنفلونزا الموهن الحيّ 

ال حاجة لتأخير تلقي اللقاح بسبب اإلصابة بالزكام أو أمراض طفيفة  
أخرى، ولكن إن كانت لديك مخاوف فعليك إخبار مقّدم الرعاية الصحية  

 .المتابع لك

 ما هي اإلنفلونزا؟ 

اإلنفلونزا هي عدوى تصيب مجرى الهواء العلوي ويسببها فيروس  
لخطر اإلصابة بأنواع أخرى   يكون المصاب باإلنفلونزا معّرًضا. اإلنفلونزا

من العدوى، بما في ذلك االلتهاب الرئوي الفيروسي أو البكتيري، والتي هي  
 .عدوى تصيب الرئتين

يسهل انتقال اإلنفلونزا من شخص إلى آخر من خالل السعال، أو العطاس،  
يمكن أن ينتقل الفيروس  . أو المخالطة القريبة مع المريض وجًها لوجه 

مس الشخص قطرات صغيرة من السعال أو العطاس  كذلك عندما يل
الموجودة على شخص آخر أو أحد األجسام، فيلمس عينيه أو فمه أو أنفه  

 .  قبل أن يغسل يديه 

 ما هي سياسة الوقاية من اإلنفلونزا؟ 

لبريتش كولومبيا سياسة للوقاية من اإلنفلونزا لحماية األشخاص المعّرضين 
العاملون في مجال الرعاية الصحية  . باإلنفلونزابشدة لمخاطر اإلصابة 

مطالبون بتلقّي لقاح اإلنفلونزا أو لبس قناع عندما يتواجدون في أماكن رعاية  
كذلك يُتوقّع من الطالب والمتطّوعين  . المرضى خالل موسم اإلنفلونزا

وزائري مرافق الرعاية الصحية والمواقع األخرى لرعاية المرضى أن  
 .  قناًعا إذا لم يتلقّوا لقاح اإلنفلونزايلبسوا 

 موافقة القاصر الناضج 

يُنصح بأن يتناقش األهالي أو األوصياء مع أطفالهم حول الموافقة على  
عاًما، والذين يمكنهم فهم فوائد كل   19إال أن األطفال الذين لم يبلغوا . التطعيم

انونيًا الموافقة على  لقاح والتفاعالت المحتملة له وخطورة عدم أخذه، يمكنهم ق
لمزيد من المعلومات حول موافقة القاصر الناضج انظر  . التطعيم أو رفضه 

HealthLinkBC File #119  ضج قانون الرّضع، وموافقة القاصر النا
 . والتطعيم

 لمزيد من المعلومات 

 :  التالية HealthLinkBCلمزيد من المعلومات، انظر ملفات  

• HealthLinkBC File #12a   لماذا ينبغي على كبار السن أخذ
 لقاح اإلنفلونزا المعطل 

• althLinkBC File #12bHe  حقائق حول اإلنفلونزا 

• HealthLinkBC File #12c حقائق وأساطير : لقاح اإلنفلونزا 

• HealthLinkBC File #12d  ( المعطل )لقاح اإلنفلونزا الخامل 

لمزيد من المعلومات حول اللقاحات، يُرجى زيارة موقع التطعيم في بريتش  
 . /https://immunizebc.ca  كولومبيا على
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