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 االنفلونزا  ّد لقاح ض
�مكن أن �صاب الجميع بمرض خط�ي من األنفلونزا، ل�ن بعض الفئات المعرضة 

و�ــــج ، يوجد ما �قرب  للخطر أ��ث عرضة لإلصابة بمرض خط�ي  ي ال�ف
ها. �ف من غ�ي

ي مثل هذە المجموعة المعرضة للخطر.  1.6من 
 ةالفائد مليون طفل و�الغ �ف

ة�مكن أن  الصح�ة  .قام هؤالء بأخذ اللقاحإذا  تکون کب�ي
__________________________________________________________________________________ 

ي المجموعات المعرضة للخطر التال�ة
 :القاح االنفلونزا سن���  �جب أن �أخذ األطفال والبالغون �ض

 اعام�  65سن  اعتبارا من بل�غالجميع  •
ي دور  •

ف �ف ف ودور الرعا�ةالمق�مني  رعا�ة المسنني
 :الذین لدیهماألطفال وال�بار  •

 رض الرئة المزمن م •
 مراض القلب واألوع�ة الدم��ة المزمنة أ •
 لفشل ال�بدي المزمن ا •
 فشل ال�لوي المزمنال •
ي مزمن أو إصابة م •  رض عصيب
 ضعف جهاز المناعة •
 2و  1اء السكري بنوع�ه د •
 ) 40لسمنة المفرطة (مؤ�ش كتلة الجسم فوق ا •
ة أو مزمنة أ •  مراض أخرى خط�ي

ي ع�ش من الحمل •
 المرأة الحامل من األسب�ع الثايف

  6من الحمل، من  32األطفال المولودون قبل أوانھم، وخاصة األطفال المولودین قبل األسبوع  •
 سنوات.   5أشھر (العمر الزمني) إلى 

 
ي أخذ اللقاحلماذا 

 ؟ ینب�ض
ف أمور أخرى، إ� التهاب رئوي حاد وتفاقم العد�د من  األمراض �مكن أن تؤدي اإلنفلونزا، من بني

ة  ي حالة حدوث مضاعفات خط�ي
�کون  ألنفلونزا، فإن العالج بالمستش�ف �سبب االمزمنة. �ف

ور�  .ا�ف
 

ة  األشخاص المصابون بأمراض القلب واألوع�ة الدم��ة أ��� عرضة لإلصابة بالن��ات القلب�
والسكتة الدماغ�ة والوفاة خالل موسم األنفلونزا من أي وقت آخر من العام. �مكن أن يؤدي  
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ي الصحة وز�ادة الحاجة إ� المساعدة، و�موت 
  900مرض اإلنفلونزا الشد�د إ� تدهور دائم �ف

ي المتوسط 
ي من االنفلونزا الشد�دة  لقیحكل عام. التشخص �ف

 .��ق
 

 ما الذي �ح�ي اللقاح منه؟ 
وس األنفلونزا � ي لقاح األنفلونزا من ف�ي
ف  بعد �ق ي اللقاح من   منأسب�ع إ� أسبوعني

التطع�م. ال ��ق
ا �شبه أعراض  ا أعراض� ي �مكن أن �سبب أ�ض� �ا األخرى، واليق وسات والبكت�ي وس كورونا أو الف�ي ف�ي

 .األنفلونزا
 

ئ للمرض والح� والسعا ي ظهور مفا�ب
ل الجاف والخمول  تتمثل أعراض األنفلونزا الشائعة �ف

 .أ�ام 10-3والصداع وآالم العضالت لمدة 
 

 لماذا �جب أخذ اللقاح كل عام؟ 
وس األنفلونزا يتغ�ي باستمرار و�جب تكي  ا ألن ف�ي ف اللقاح مع هذە  ��جب أخذ اللقاحات سن���

ا بمرور الوقت ات. يتناقص تأث�ي اللقاح أ�ض�  .التغي�ي
 

 هل للقاح آثار جانب�ة؟ 
األنفلونزا الموسم�ة لسنوات عد�دة وله آثار جانب�ة قل�لة �شكل عام.  ضد  لقاحالتم استخدام 

ي موقع الحقن،    لقاح األنفلونزا  مثل اللقاحات األخرى، �مكن أن �سبب
ا �ف ا وتورم� ا واحمرار� ألم�

لجانب�ة س�ة أو اآلثار اّس باإلضافة إ� الح� والتوعك الخف�ف وآالم العضالت. ردود الفعل التح
ا ة األخرى نادرة جد�  .الخط�ي

 

 .ال �مكن أن �سبب لقاح اإلنفلونزا مرض اإلنفلونزا
 

ي الحصول ع� لقاح اإلنفلونزا؟ 
 أين �مكنىض

 .ع� موقع البلد�ةق من ذلك قّ تح الطب�ب أو  ع�ادة اسأل
 

نت:  ي للصحة العامة ع� اإلن�ت
يتوفر م��د من المعلومات ع� موقع المعهد الوطىض

influenza/-https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal 

 

https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal-influenza/

