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 نفلونزاالتلقیح ضد اإل 

ة للبعض.  ف و  �مكن أن �سبب األنفلونزا مضاعفات خط�ي ة إذا تم تلق�حك. �جب ع� األطفال والبالغني �مكن أن تكون الفوائد الصح�ة كب�ي
ا.  ف للخطر الحصول ع� لقاح اإلنفلونزا سن���  المعرضني

 
 ع� لقاح اإلنفلونزا: �شكل خاص  الفئات التال�ة و� بحصولی

 عاما 65ص من سن اشخاأل  جمیع •
ف ودور التقاعد • ي دور رعا�ة المسنني

ف �ف  المق�مني
 : الذین لدیهماألطفال وال�بار  •

o  2و  1داء السكري ، النوعان 
o أمراض الجهاز التنف�ي المزمنة 
o أمراض القلب واألوع�ة الدم��ة المزمنة 
o فشل ال�بد المزمن 
o الفشل ال�لوي المزمن 
o ي مزمن أو إصابة   مرض عصيب
o  جهاز المناعةضعف 
o  40السمنة الشد�دة (مؤ�ش كتلة الجسم فوق(  
o ة أو مزمنة أخرى  أمراض خط�ي

ي ع�ش من الحمل •
 الحوامل من األسب�ع الثايف

 

 ؟التلقیحلماذا 

و�ــــج إ� مجموعات  1.6ينت�ي ما �قرب من  ي ال�ف
ا�د لمليون طفل و�الغ �ف ف نفلونزا. اإل  لهم �سبب مضاعفاتحدوث خطر معرضة �شکل م�ت

و�ــــج كل عام نت�جة للمرض. �مكن ل 900التقديرات إ� أن  �ش�ي  ي ال�ف
ا نفلونزا أن �ح�ي قاح اإل لشخص �موتون �ف  من هؤالء.  عددا کب�ي

ف أمور أخرى، إ�إ�مكن أن تؤدي األ ة اإلصابة ب فلونزا، من بني ي حالة حدوث مضاعفات خط�ي
االلتهاب الرئوي وتفاقم األمراض المزمنة. �ف

ي بعض األشخاص من ق ،فلونزا نإل �سبب ا
. �عايف وري دخول المستش�ف ص�ي دائم بعد اإلصابة بمرض إنفلونزا  تدهور د �كون من ال�ف

 .  خط�ي

 

نفلونزا من أي األشخاص المصابون بأمراض القلب واألوع�ة الدم��ة أ��� عرضة للن��ات القلب�ة والسكتة الدماغ�ة والوفاة خالل موسم اإل 
ي الحما�ة من مثل هذە الحوادث. لقیح الت�مكن أن �ساعد وقت آخر من العام. 

 ضد اإلنفلونزا �ف

ي خطر  إ� اإلنفلونزا أثناء الحملؤدي اإلصابة بت
، مثل بالعقاب�لاإلمالص. النساء الحوامل أ��� عرضة لإلصابة  حدوث ز�ادة طف�فة �ف

 االلتهاب الرئوي. 

ة. إن تطع�م  ة األو�نفلونزا األم أثناء الحمل �منح الطفل حما�ة من اإل �مكن أن تكون اإلنفلونزا عند الرضع خط�ي  بعد الوالدة.  خالل الف�ت

 

 ؟ضدە �ح�ي اللقاح ما الذي

وسات اإلنفلونزا.  ضد نفلونزا �ح�ي لقاح اإل   عدة أنواع مختلفة من ف�ي

وسضد ال �ح�ي لقاح اإلنفلونزا  ي �مكن أن کورونا   ف�ي �ا األخرى اليت وسات والبكت�ي ا �شبه اإلنفلونزا. أعراض أو الف�ي ا أعراض� �سبب أ�ض�
 أ�ام.  10-3نفلونزا الشائعة �ي الح� والسعال الجاف وس�الن األنف والخمول والصداع وآالم العضالت لمدة اإل 

 

 لماذا �جب أخذ اللقاح كل عام؟

ف للخطر ضد اإل  وسن�جب تطع�م األشخاص المعرضني وري ألن ف�ي �ف یكم تنفلونزا يتغ�ي باستمرار و�تاإل  فلونزا الموسم�ة كل عام. هذا �ف
ات كل عام. كما ينخفض   تأث�ي اللقاح بمرور الوقت. اللقاح مع هذە التغي�ي
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 هل للقاح آثار جانب�ة؟

واحمرار وتورم  وجع هذا اللقاح أ�ضا  تم استخدام لقاح اإلنفلونزا الموسم�ة لسنوات عد�دة. مثل اللقاحات األخرى، �مكن أن �سببلقد 
ي موقع الحقن، باإلضافة إ� الح� وال

ة األخرى  بالمرض الخف�ف شعور �ض وآالم العضالت. ردود الفعل التحسس�ة أو اآلثار الجانب�ة الخط�ي
ا.   نادرة جد�

 ال �مكن أن �سبب لقاح اإلنفلونزا مرض اإلنفلونزا. 

 

ي الحصول ع� لقاح اإلنفلونزا؟
 أين �مكنىف

ي المكان الذي تع�ش ف�ه. اسأل طبيبك أو اس
ي البلد�ة إذا تم ترت�ب ذلك �ض

 تفد من أ�ام التلقيح �ض

 
ي �ي ما 

 ؟حصلت علیها اللقاحات الىت
ي �جب �سج�ل لقاحات اإل  ي سجل التطع�م الوطيض

  : الموقع �مكن العثور ع� المعلومات ع� .(SYSVAK) نفلونزا �ض
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner (و�ج�ة  (باللغة ال�ض

 
ي هل تر 

ي سؤال طبيبك غب �ض
دد �ض  .الم��د من المعلومات؟ ال ت�ت

ي للصحة العامةاانظر أ�ضا مو   :قع المعهد الوطيض
www.fhi.no/influensa 

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


