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 الحيّ  الموهن اإلنفلونزا لقاح
Live Attenuated Influenza (Flu) Vaccine 

 ؟الحيّ  الموهن اإلنفلونزا لقاح هو ما

. إضعافها جرى إنفلونزا فيروسات من الحيّ  الموهن اإلنفلونزا لقاح يُصنع
 األنفي( البخاخ) بالرذاذ ويُعطى اإلنفلونزا فيروسات عدوى من يحمي وهو
 أو الزكام تسب ب التي األخرى الفيروسات من اللقاح يقي ل. الحقن من بدلاّ

 الموهن اإلنفلونزا لقاح إلى إضافة(. واإلسهال القيء) واألمعاء المعدة التهاب
 اللقاحات تُصنع. معطلة إنفلونزا لقاحات كولومبيا بريتش في تتوفر الحي،
 الفيروسات تلك من أجزاء أو قتلها جرى لإلنفلونزا فيروسات من المعطلة
HealthLinkBC  انظر المعلومات، من لمزيد. بالحقن وتُعطى

File#12d وزارة من معتمدة اللقاحات جميع. المعطل اإلنفلونزا لقاح 
 .كندا في الصحة

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

 .ايبمولوك شتيرب يف ميعطتلا

 اللقاح؟ تلقي عليه ينبغي الذي من

 للرضع مجانااّ اإلنفلونزا لقاح يتوفر ،2023-2022 لعام اإلنفلونزا موسم في
 من الثانية دون األطفال يتلقى أن يجب. فوق فما شهور 6 سن في واألطفال
 اإلنفلونزا بلقاح يوصى. بالحقن يُعطى الذي المعطل اإلنفلونزا لقاح العمر
 المعرضين شخاصلأل خاص بشكل لإلنفلونزا آخر بلقاح أو الحيّ  الموهن
 : ذلك ويشمل. اإلنفلونزا بسبب شديد بمرض اإلصابة لخطر كبير بشكل

 الخامسة دون ما إلى السنتين عمر من األطفال جميع . 

 ا 17 إلى 5 عمر من األطفال  معي نة، مرضية حالت من يعانون ممن عاما
 :ذلك في بما

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

 المزمن، أو التليف الكيسي.

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

o  الحاالت الصحية التي تسبّب صعوبة في التنفس أو البلع، أو
اق من الطعام أو السوائل، كمن يعانون من تلف خطر االختن

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

o .من يعانون من سمنة مفرطة 

  األصليين السكان أطفال . 

ا، 17 إلى 5 عمر من األطفال على نبغيي  شخص مع يعيشون ممن عاما
 يحصلوا أن اإلنفلونزا بسبب شديد بمرض اإلصابة لخطر كبير بشكل معر ض
ضين هم بمن قائمة تتوفر. أيضااّ اللقاح على  اإلصابة لخطر كبير بشكل معر 

 اإلنفلونزا لقاح HealthLinkBC File #12d في شديدة بإنفلونزا
 . المعطل

 يتلقوا أن الحقن من شديد خوف لديهم الذين 59 إلى 18 سن من للبالغين يمكن
 اإلنفلونزا لقاح لتلقي مستعدين يكونوا لم إن الحي الموهن اإلنفلونزا لقاح أيضااّ

 أفضل وقاية يوفر ألنه للبالغين المعطل اإلنفلونزا بلقاح وصىي ولكن. المعطل
 . الحيّ  اللقاح من اإلنفلونزا عدوى ضد

 اللقاح؟ يُعطى كيف

. األنف فتحتي كلتا في لألنف كبخاخ الحيّ  الموهن اإلنفلونزا لقاح يُعطى
 يحتاج. اللقاح من واحدة جرعة إلى أكثر أو أعوام 9 عمر في األطفال يحتاج
 الموسمي اللقاح تلقي لهم يسبق لم ممن أعوام، 8 إلى 2 بين ما األطفال

 رفع في اللقاح من الثانية الجرعة أهمية تتمث ل. جرعتين إلى لإلنفلونزا،
 الجرعة على أسابيع 4 مرور بعد تُعطى أن وينبغي لديهم، الوقاية مستوى
 .األولى

 اللقاح؟ تلق ي فوائد هي ما

ا تُعد ّ والتي اإلنفلونزا، من للوقاية لةوسي أفضل هو اللقاح إن ا، مرضا  بل خطيرا
 حماية على بذلك تُساعد فإنك اللقاح، تتلق ى عندما. األحيان بعض في ومميتاا

ا اآلخرين  .اإلنفلونزا فيروس انتقال تقليل خالل من أيضا

 اللقاح؟ تلق ي بعد المحتملة الدوائية التفاعالت هي ما

 إضعافها، جرى إنفلونزا فيروسات على الحيّ  الموهن اإلنفلونزا لقاح يحتوي
ا تُسب ب وقد  التي األعراض من بكثير أخفّ  ولكنها لإلنفلونزا، طفيفة أعراضا

 وسعال انسداده، أو األنف سيالن األعراض تشمل قد. اإلنفلونزا عدوى تسب بها
 . وحمى الحلق والتهاب

 :األخرى األعراض تشمل قد

 صداع  

 الشهية ضعف  

 ضعف  

 العضالت في ألم  

 بالقشعريرة شعور  

 قيء 

 البطن في ألم  

 االنفعال سرعة 
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أو وحدة الصحة العامة المحلية  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
أو  www.HealthLinkBC.caا تفّضل بزيارة في منطقتك. للحصول على المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبي

 لغة عند الطلب. 130. تتوفر خدمات الترجمة بأكثر من 7-1-1)مجاناً(. للصمّ وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم  8-1-1اتصل بالرقم 

 على االطالع يرجى راي، متالزمة حول المعلومات من لمزيد
hLinkBC File 84#Healt راي متالزمة. 

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

 التنفس، في صعوبة أو ،(ارتكاريا) شرى حدوث ذلك يشمل قد(. الحساسية فرط)
م أو  الرعاية مقدم فإن التفاعل، هذا حدث إذا. الشفتين أو اللسان أو الحنجرة في تور 

 اإلبينفرين إعطاء الطارئ العالج يتضمن. لعالجه ُمهيأ 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 مقد م إبالغ ينبغي  غير أو الشديدة التفاعالت عن دائما
 . المتوق عة

 وشلل وهن في تتسب ب أن يمكنها نادرة حالة هي( GBS) باريه غيالن متالزمة
 كذلك تحدث قد نادرة حالت في ولكن عدوى، بعد غالباا تحدث. الجسم عضالت

 اإلنفلونزا بلقاح( GBS) باريه غيالن متالزمة ترتبط قد. اللقاحات بعض بعق
 .اللقاح تلقوا الذين األشخاص بين المليون في واحد بنسبة

 الحي ؟ الموهن اإلنفلونزا لقاح تلقي عدم عليه ينبغي الذي من

 يخططن الالتي أو والحوامل العامين، عمر تحت األطفال اللقاح يتلقى أن ينبغي ل
 .لحملل

 :طفلك على يلي مما أي انطبق إذا لك، المتابع الصحية الرعاية مقد م إلى تحد ث

 طبي عالج أو مرض بسبب ضعيف مناعي جهاز لديه 

 التنفس عند نِشط صفير أو حاد ربو من يعاني 

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

 (.بأمان اللقاح

 باريه غيالن بمتالزمة أُصيب (GBS )لقاح أي تلقي من أسابيع 8 خالل 
 .آخر مسب ب تحديد دون لإلنفلونزا،

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

 على ذلك يؤثر قد. السرطان لعالج المناعة جهاز تفتيش نقاط مثبطات يتلق ى 
 .للقاح تلقيه موعد

 اللقاح تلقي من أسبوعين فترة خالل سيتخالطون الذين األشخاص يتلقى أن يجب
 لقاح العظم، نخاع زراعة كمرضى جداا، ضعيف مناعي جهاز ذو شخص بأي

 لهم يمكن ممكناا، األشخاص هؤلء مخالطة تجن ب كان حال في. المعطل اإلنفلونزا
 .الحيّ  الموهن اإلنفلونزا لقاح تلقي

ّحاجةّلتأخيرّتلقيّاللقاحّبسببّاإلصابةّبالزكامّأوّأمراضّطفيفةّأخرى،ّل

 ولكنّإنّكانتّلديكّمخاوفّفتحدثّإلىّمقد مّالرعايةّالصحيةّالمتابعّلك.

 اإلنفلونزا؟ هي ما

 يكون. اإلنفلونزا فيروس ويسببها التنف سي الجهاز تصيب عدوى هي اإلنفلونزا
ا باإلنفلونزا المصاب ضا  في بما العدوى، من أخرى بأنواع اإلصابة لخطر معر 

 .الرئتين تصيب عدوى هي والتي البكتيري، أو الفيروسي الرئوي اللتهاب ذلك

 أو العطاس، أو السعال، خالل من آخر إلى شخص من اإلنفلونزا انتقال يسهل
ا الفيروس ينتقل أن يمكن. لوجه وجهاا المريض مع القريبة المخالطة  لمس عند أيضا

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

 ما هي سياسة الوقاية من اإلنفلونزا؟

ضين األشخاص لحماية اإلنفلونزا من للوقاية سياسة كولومبيا لبريتش  بشدة المعر 
 بتلق ي مطالبون الصحية الرعاية مجال في العاملون. باإلنفلونزا اإلصابة لمخاطر

 خالل المرضى رعاية أماكن في يتواجدون عندما كمامة لبس أو اإلنفلونزا لقاح
عين البالط من يُتوق ع كذلك. اإلنفلونزا موسم  الرعاية مرافق وزائري والمتطو 

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

 الناضج القاصر موافقة

يُنصحّبأنّيناقشّاألهاليّأوّاألوصياءّأطفالهمّحولّالموافقةّعلىّالتطعيم.ّ

ا،ّو19ّإلّأنّاألطفالّالذينّلمّيبلغواّ الذينّيمكنهمّفهمّفوائدّكلّلقاحّعاما

والتفاعالتّالمحتملةّلهّوخطورةّعدمّأخذه،ّيمكنهمّقانونيااّالموافقةّعلىّ

التطعيمّأوّرفضه.ّلمزيدّمنّالمعلوماتّحولّموافقةّالقاصرّالناضجّانظرّ

HealthLinkBC File #119ّّقانونّالرض ع،ّ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 #12d (المعطل) الخامل اإلنفلونزا لقاح 

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

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

لخطورة  18لمن هم دون سن الـ ®( )كاألسبرين ASAساليسيليك 

 اإلصابة بمتالزمة راي.
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