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 (الخامل) المعطل اإلنفلونزا لقاح
Inactivated Influenza (Flu) Vaccine 

 المعطل؟ اإلنفلونزا لقاح هو ما

 أجزاء من أو قتلها جرى لإلنفلونزا فيروسات من المعطل اإلنلفونزا لقاح يُصنع
 يقي ال. قنبالح ويُعطى اإلنفلونزا فيروسات عدوى من يحمي وهو. الفيروسات من

 القيء) واإلمعاء المعدة التهاب أو الزكام تسّبب التي األخرى الفيروسات من اللقاح
 ذلك في بما لإلنفلونزا، مختلفة لقاحات عدّة كولومبيا بريتش في تتوفّر(. واإلسهال

 والذي إضعافها جرى إنفلونزا فيروسات من الُمصنّع الحيّّ الموهن اإلنفلونزا لقاح
 HealthLinkBC File #12eانظر المعلومات، من لمزيد. نفيأ كبخاخ يُعطى
 .كندا في الصحة وزارة من معتمدة اللقاحات جميع. الحي الموهن اإلنفلونزا لقاح

 نيرشت/ربوتكأ رهش يف ايبمولوك شتيرب يف ازنولفنإلا تاحاقل حاُتت امً ةداع
 ىلإ ّثدحت .نكمم تقو عرسأ يف حاقللا ىلع لصحا ،ةياقو لضفأل .لوألا
 شتيرب يف ميعطتلا عقوم تاقوأ ةفرعمل كل عباتملا ةيحصلا ةياعرلا. ّمدقم

 ايبمولوك

 اللقاح؟ تلقي عليه ينبغي الذي من

 من للجميع مجانا ّ االإفلونزا لقاحات تتوفر ،2023-2022 لعام اإلنفلونزا موسم في
 المعرضين لألشخاص خاص بشكل اإلنفلونزا بلقاح يوصى. فوق فما شهور 6 سن

 نشر يمكنهم ولمن اإلنفلونزا بسبب شديد بمرض اإلصابة لخطر كبير بشكل
 .األشخاص لهؤالء اإلنفلونزا

 :على شديدة بإنفلونزا اإلصابة لخطر كبير بشكل المعرضون األشخاص يشمل

 أعوام 5 من أقل حتى أشهر 6 سن من األطفال 

 اإلنفلونزا موسم خالل الحمل من مرحلة أي في الحوامل 

 ا 65 عمر من السن كبار  فأكثر عام 

 المرافق أو المعيشة على المساعدة مرافق أو الرعاية دور في يعيش شخص أي 
 .عمره كان مهما األخرى، الجماعية

 األصليون السكان  

 حمض أو® األسبرين بتناول المطالبون المراهقة سنّّ في والشباب لاألطفا 
 .مرضية حالة بسبب طويلة لفترة ساليسيليك األسيتيل

 ذلك في بما معينة، مرضية حاالت من يعانون ممن والبالغون األطفال: 

o  ،اضطرابات في القلب أو الرئتين تتطلب عناية طبية منتظمة
 المزمن، أو التليف الكيسيكالربو، أو مرض االنسداد الرئوي 

o  أمراض الكلى، أو أمراض الكبد المزمنة كالتهاب الكبد الوبائي، أو
الداء السكري، أو السرطان، أو مرض فقر الدم )األنيميا(، أو 

 ضعف جهاز المناعة

o  من يعانون من الحاالت الصحية التي تسبّب صعوبة في التنفس أو
لسوائل، كمن يعانون من البلع، أو خطر االختناق من الطعام أو ا

تلف شديد في الدماغ، أو إصابة في الحبل الشوكي، أو نوبات 
 تشنج، أو اضطرابات عصبية وعضلية

 األطفال أو المراهقون الذين يعانون من ِسمنة مفرطة 

 بشكل معرضون هم من إلى اإلنفلونزا نشر على القادرون األشخاص يشمل
 :على اإلنفلونزا من شديد بمرض اإلصابة لخطر كبير

 بشدة ُمعّرضين أشخاص مع( األطفال ذلك في بما) واحد منزل في يسكنون من 
 بالمرض لإلصابة

 لهم يُقدّمون ومن سنوات، 5 سنّّ تحت األطفال مع واحد منزل في يسكنون من 
 الرعاية دور أو المنزل في سواء الرعاية

 ّّة،ّبماّفيّذلكّاألطبّاءّوالممرضاتّومنّيعملونّفيّأماكنّالرعايةّالطبي

 مرافقّالرعايةّطويلةّاألمد،ّممنّيخالطونّالمرضى

 األخرى المرضى رعاية ومواقع الصحية الرعاية مرافق زوار 

  سجناء مؤسسات التأهيل واإلصالح التابعة للمقاطعة 

 تفّشي الحتمال بشدة المعّرضين لألشخاص الخدمات أو الرعاية يقدّمون من 
 لسياحيةا كالسفن المكان، في اإلصابة

 :محدد بشكل لها اللقاح بتقديم يوصى التي األخرى المجموعات تشمل

 اإلطفاء ورجال الشرطة ضباط مثل األساسية المجتمعية الخدمات مقدمي 
  واإلصالح التأهيل مؤسسات في والعاملين والمسعفين

  العاملين مع الدواجن الحيّة 

 اللقاح؟ يُعطى كيف

 سن دون األطفال يحتاج. عادة ّ واحدة بجرعة وذلك الحقن طريق عن اللقاح يُعطى
 تتمثّل. جرعتين إلى لإلنفلونزا الموسمي اللقاح تلقي لهم يسبق لم ممن أعوام 9 الـ

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

 اللقاح؟ تلقّي فوائد هي ما

ا تُعدّّ والتي اإلنفلونزا، من للوقاية وسيلة أفضل هو اللقاح إن ا، مرض   بل خطير 
 اآلخرين حماية في بذلك تُساعد فإنك اللقاح، تتلقّى عندما. األحيان بعض في ومميت ا
ا  .  اإلنفلونزا فيروس انتقال تقليل خالل من أيض 

 اللقاح؟ تلقّي بعد المحتملة الدوائية التفاعالت هي ما

 مكان في وانتفاخ واحمرار ألم وجود للقاح الشائعة الدوائية التفاعالت ضمنتت
 :يومين أو ليوم تستمر قد التي األخرى األعراض تتضمن أن يمكن. اللقاح إعطاء

 حمى  

 صداع  

 المفاصل أو العضالت في ألم  

  ّوهن  

 غثيان 

 قيء 

 إسهال 

 بالقشعريرة شعور 

 يمكن. واالنزعاج الشهية وانخفاض النعاس الصغار واألطفال الرّضع ينتاب قد
ا عشرين كل من واحد من ألقل  العينية التنفسية بالمتالزمة يصابوا أن شخص 

(ORS .)العينية التنفسية المتالزمة أعراض تتضمن ORS العينين احمرار 
 .الصوت في بحة أو/و الحلق التهاب أو/و سعال أو/و

 فيروسات على حتويي ألنه المعّطل اإلنفلونزا لقاح جّراء باإلنفلونزا تُصاب لن
 . العدوى تُسّبِّب أن يمكنها ال التي الفيروسات هذه من أجزاء أو الميتة اإلنفلونزا

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

ASA لخطورة اإلصابة بمتالزمة  18لمن هم دون سن الـ ®( )كاألسبرين
 راي.
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أو وحدة الصحة العامة المحلية في منطقتك.  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
)مجاناً(.  8-1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.caللحصول على المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبيا تفّضل بزيارة 

 لغة عند الطلب. 130. تتوفر خدمات الترجمة بأكثر من 7-1-1جى االتصال بالرقم للصّم وضعاف السمع، ير

 على االطالع يُرجى راي متالزمة حول المعلومات من لمزيد
HealthLinkBC File 84# راي متالزمة. 

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

 التنفس، في صعوبة أو ،(أرتكاريا) شرى حدوث ذلك يشمل قد(. الحساسية فرط)
 الرعاية مقدم فإن التفاعل، هذا حدث إذا. ينالشفت أو اللسان أو الحنجرة في توّرم أو

 اإلبينفرين إعطاء الطارئ العالج يتضمن. لعالجه مستعد لك المتابع الصحية
 ظهرت إذا. للطوارئ قسم أقرب إلى اإلسعاف بسيارة والنقل ،(األدرينالين)

 الطوارئ رقم أو 9-1-1 الرقم على اتصل للعيادة، مغادرتك بعد األعراض
 . المحلي

ا لك المتابع الصحية الرعاية مقدّم إبالغ غيينب  غير أو الشديدة التفاعالت عن دائم 
 . المتوقّعة

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

 اإلنفلونزا بلقاح( GBS) باريه غيالن تالزمةم ترتبط قد. التطعيمات بعض عقب
 .اللقاح تلقوا الذين األشخاص بين المليون في واحد بنسبة

 المعطل؟ اإلنفلونزا لقاح تلقي عدم عليه ينبغي الذي من

 :حال في لك المتابع الصحية الرعاية مقدّم إلى تحدّث

 بت  أو اإلنفلونزا، لقاح من سابقة جرعة تلقي عند للحياة مهدد دوائي بتفاعل أُصِّ
 أخذ يمكنهم البيض تجاه حساسية من يعانون الذين األشخاص) أجزائه من أي

 (بأمان اللقاح

 لقاح من سابقة جرعة تلقي عند العينية التنفسية بالمتالزمة الشديدة اإلصابة 
 اإلنفلونزا

 باريه غيالن بمتالزمة أُصيب (GBS )لقاح أي تلقي من أسابيع 8 خالل 
 .آخر مسّبب تحديد دون ا،لإلنفلونز

 تلقيك موعد على ذلك يؤثر قد. السرطان لعالج التفتيش نقاط مثبطات تلقي 
 .للقاح

 هذا في فعاليته معرفة لعدم شهور 6 الـ سن دون لألطفال اللقاح إعطاء ينبغي ال
 . السن

 ولكن أخرى، طفيفة أمراض أو بالزكام اإلصابة بسبب اللقاح تلقي لتأخير حاجة ال
 .لك المتابع الصحية الرعاية مقدّم إلى فتحدث مخاوف لديك كانت إن

 اإلنفلونزا؟ هي ما

 يكون. اإلنفلونزا فيروس ويسببها التنّفسي الجهاز تصيب عدوى هي اإلنفلونزا
ا باإلنفلونزا المصاب  في بما العدوى، من أخرى بأنواع اإلصابة لخطر معّرض 

 .الرئتين تصيب عدوى هي والتي ري،البكتي أو الفيروسي الرئوي االلتهاب ذلك

 أو العطاس، أو السعال، خالل من آخر إلى شخص من اإلنفلونزا انتقال يسهل
ا القريبة المخالطة ا الفيروس ينتقل أن يمكن. لوجه وجه   الرذاذ لمس عند أيض 

 فمك أو عينيك لمس ثم آخر، جسم أو شخص على العطس أو السعال من الصغير
 . يكيد غسل قبل أنفك أو

 ما هي سياسة الوقاية من اإلنفلونزا؟

 بشدة المعّرضين األشخاص لحماية اإلنفلونزا من للوقاية سياسة كولومبيا لبريتش
 بتلقّي مطالبون الصحية الرعاية مجال في العاملون. باإلنفلونزا اإلصابة لمخاطر

 خالل المرضى رعاية أماكن في يتواجدون عندما قناع لبس أو اإلنفلونزا لقاح
 الرعاية مرافق وزائري والمتطّوعين بالطال من يُتوّقع كذلك. اإلنفلونزا موسم

 لقاح يتلقّوا لم إذا كمامة يلبسوا أن المرضى لرعاية األخرى والمواقع الصحية
 . اإلنفلونزا

  الناضج القاصر موافقة

يُنصحّبأنّيناقشّاألهاليّأوّاألوصياءّأطفالهمّحولّالموافقةّعلىّالتطعيم.ّ

ا،ّوالذينّيمكنهمّفهمّفوائدّكلّلقاح19ّّإالّأنّاألطفالّالذينّلمّيبلغواّ عام 

والتفاعالتّالمحتملةّلهّوخطورةّعدمّأخذه،ّيمكنهمّقانوني اّالموافقةّعلىّ

قةّالقاصرّالناضجّانظرّالتطعيمّأوّرفضه.ّلمزيدّمنّالمعلوماتّحولّمواف

HealthLinkBC File #119ّّقانونّالرّضع،ّوموافقةّالقاصرّالناضج

 والتطعيم.

 المعلومات من لمزيد

 :التالية HealthLinkBC ملفات انظر المعلومات، من لمزيد

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

 HealthLinkBC File #12b اإلنفلونزا حول حقائق  

 HealthLinkBC File #12c وحقائق خرافات: اإلنفلونزا لقاح  

 HealthLinkBC File #12e الحيّّ الموهن اإلنفلونزا لقاح 

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