
متي يأتي موسم اإلنفلونزا؟ 
يمكن أن تظهر اإلنفلونزا خالل أي وقت من العام، ولكنها تصل إلى ذروتها عادًة بين شهري ديسمبر وفبراير. يمكن أن تبدأ مبكًرا بحلول أكتوبر 
وتستمر حتى مايو. فيروسات اإلنفلونزا تتغير باستمرار. يمكن أن تتغير من موسم إلى الموسم الذي يليه أو حتى أن تتغير أثناء موسم اإلنفلونزا. 

بعض مواسم اإلنفلونزا تكون معتدلة واألخرى تكون حادة، ولكن يمكن أن يكون طفلك ُمعرًضا لخطر اإلصابة باإلنفلونزا كل عام.  

عادًة ما يحمي لقاح اإلنفلونزا السنوي من عدة أنواع من اإلنفلونزا. وحتى إذا لم يكن اللقاح 
متطابًقا تماًما، فسيظل ذا فوائد. تلقي لقاح اإلنفلونزا السنوي يمكنه أن ُيقلل من حدة إصابة طفلك 

فعلًيا بالمرض.

متى يجب أن يتلقى طفلك التطعيم؟
كل شخص عمره ستة أشهر أو أكبر يجب أن يتلقى جرعته من التطعيم ضد اإلنفلونزا. وتوجد 

استثناءات قليلة جًدا. تحدث مع طبيب طفلك حول لقاحات اإلنفلونزا، وأيًضا حول أي من لقاحات 
 اإلنفلونزا ُيعد األفضل بالنسبة لطفلك. ويمكنك أيًضا أن تقوم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي

 http://www.cdc.gov/flu/protect/whoshouldvax.htm#egg-allergy لتعرف المزيد من المعلومات 
حول أنواع التطعيمات وأيها قد يكون األفضل.  

ما هي "اإلنفلونزا؟"
اإلنفلونزا الموسمية، "اإلنفلونزا"، هي مرض يسببه أحد الفيروسات. ُيمكن ألي شخص 

في أي ُعمر أن ُيصاب باإلنفلونزا. وعادًة ما يحتاج األطفال للرعاية الطبية بسبب 
إصابتهم باإلنفلونزا وخصوًصا قبل بلوغ سن الخامسة. المضاعفات الحادة لإلنفلونزا 

أكثر شيوًعا في األطفال األصغر من عامين. ُيصيب الفيروس الجهاز التنفسي - األنف 
والحلق والرئتين. وبعكس الزكام الشائع، فإن اإلنفلونزا أكثر خطًرا بالنسبة لألطفال. 

هناك أنواع مختلفة تنتشر كل عام من فيروس اإلنفلونزا، ولذلك يختلف كل موسم 
إنفلونزا عن اآلخر. وأفضل طريقة للوقاية من اإلنفلونزا هي أن يتلقي طفلك تطعيم 

اإلنفلونزا كل عام.
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كيف تنتقل اإلنفلونزا:
يمكن أن تنتقل اإلنفلونزا من شخص إلى آخر، من على ُبعد يصل إلى ستة أقدام. 

تنتقل اإلنفلونزا عندما يقوم الناس بالعطس أو السعال أو التحدث أو عن طريق لمس 
سطح ُملوث بفيروس اإلنفلونزا ثم لمس فمك أو أنفك. ويمكن أن ينقل األطفال 

الفيروس لمدة تزيد عن سبعة أيام. وحيث إن األعراض تبدأ في الظهور بعد يوم 
إلى أربعة أيام من احتمال إصابة طفلك بالعدوى، فيمكنه أن ينقل عدوى اإلنفلونزا 
قبل حتى أن يعرف أنه مريض! واألطفال المصابون بالعدوى قد ال تظهر عليهم 

أعراض – ولكن يظل بإمكانهم نقل فيروس اإلنفلونزا.

أعراض اإلنفلونزا:
 عادًة ما تأتي اإلنفلونزا بشكل مفاجئ. معظم األشخاص الذين ُيصابون باإلنفلونزا سيتعافون 

 خالل بضعة أيام قليلة إلى أقل من أسبوعين. غالًبا ما يشعر األطفال المصابون باإلنفلونزا 
ببعض أو بجميع هذه األعراض:

•  الُحّمى أو الشعور بأنه محموم/	
 بالقشعريرة )ليس كل شخص مصاب 

باإلنفلونزا ُيصاب بالُحّمى(
• السعال	
• التهاب الحلق	
• سيالن أو انسداد األنف	

متى تتصل بطبيبك:
جميع األطفال يمكن أن يكونوا في خطر اإلصابة بمضاعفات خطيرة لإلنفلونزا. إذا أظهر طفلك 

أعراًضا شبيهة بأعراض اإلنفلونزا، فيمكنك أن تتصل بطبيبه لمناقشة أفضل خيارات العالج 
والرعاية. إذا كان طفلك أصغر من خمس سنوات )وخاصة أولئك األصغر من سنتين(، أو إذا 

كان مصاًبا بأي حالة طبية مزمنة، فإنه ُيعد ضمن الفئة المعرضة "لخطر أكبر" لإلصابة 
بمضاعفات. اتصل بطبيبك على الفور إذا كان طفلك ضمن أي من هذه المجموعات المعرضة 

لخطر أكبر. 

اتصل لتطلب الرعاية في حالة الطوارئ أو اذهب بطفلك إلى طبيب على الفور إذا أظهر طفلك أًيا 
كان عمره أًيا من العالمات التحذيرية أو عالمات الطوارئ المذكورة أدناه:

•  التنفس بسرعة أو صعوبة التنفس	
•  ازرقاق الجلد أو تحول لونه إلى رمادي	
•  عدم شرب سوائل بالقدر الكافي )عدم الذهاب إلى الحمام أو عدم 	

تبولهم بالقدر الذي يقومون به عادًة(
• التقيؤ الشديد أو المستمر	
• عدم االستيقاظ أو عدم التفاعل	

• أن يكون الطفل سريع التهيج لدرجة أنه ال يريد من أحد أن يحمله	

• تتحسن األعراض الشبيهة باإلنفلونزا ولكنها تعود بعد ذلك بحمى 	
وسعال أكثر سوًءا

• إذا كان ُمصاًبا بحاالت أخرى )مثل مرض بالقلب أو الرئة أو مرض 	
السكري أو الربو( وُيظهر أعراض اإلنفلونزا بما فيها الُحمى و/أو 

الُسعال.

• آالم العضالت أو الجسم	
• الُصداع	
• التعب )اإلرهاق(	
• التقيؤ واإلسهال )أكثر شيوًعا في األطفال(	



عالج اإلنفلونزا: 
سُيقرر طبيبك ما إذا كان سُيجري على طفلك اختبار اإلنفلونزا. يمكن أن يصف طبيبك عقاقير مضادة للفيروسات لمعالجة اإلنفلونزا. إذا أُصيب طفلك 

باإلنفلونزا، فإن األدوية المضادة للفيروسات ُتقدم خياًرا آمًنا وفعااًل للعالج. يمكن ألدوية اإلنفلونزا المضادة للفيروسات أن تقلل من حدة أعراض 
اإلنفلونزا ويمكنها أن ُتقلل من طول فترة المرض. وتعمل األدوية المضادة للفيروسات بشكل أفضل إذا تم تناولها خالل يومين من بدء ظهور األعراض. 

عالج اإلنفلونزا مبكًرا بواسطة األدوية المضادة للفيروسات أثبت أيًضا أنه يقلل من إصابة األذن بالعدوى ومن ثم يقلل االحتياج للمضادات الحيوية في 
األطفال بين عمر عام واحد إلى 12 عاًما.

يجب أال يذهب طفلك إلى المدرسة أو إلى دار الرعاية النهارية أو أن يقوم بأي أنشطة أخرى لمدة 24 ساعة على األقل بعد زوال الُحمى. من المفترض 
أن تزول الحمى دون استخدام األدوية التي ُتقلل من آثار الحمى. هذا سيساعد في منع انتشار اإلنفلونزا. 

كيف يمكنني المساعدة في منع انتشار اإلنفلونزا؟
 Vaccinate! التطعيم هو أهم شيء يمكنك أن تفعله لوقاية أطفالك من اإلصابة بالمرض! 

ويمكنك أيًضا ممارسة العادات الحميدة لتساعد في منع انتشار اإلنفلونزا:

قلل من التواصل! إذا أصبح طفلك مريًضا فحاول أن تبقيه في غرفة 
منفصلة عن أفراد األسرة اآلخرين.

ابَق بالمنزل! أبِق طفلك بالمنزل لمدة 24 ساعة على األقل بعد زوال 
الُحمى، وال تجعله يغادر المنزل إال لتلقي الرعاية الطبية أو من أجل 

ضروريات أخرى. من المفترض أن تزول الحمى دون استخدام األدوية 
التي ُتقلل من آثار الُحمى.

ال تلمس! علِم طفلك أن يتجنب لمس عينيه وأنفه وفمه. فالجراثيم تنتشر 
بهذه الطريقة.

استخدم تلك المناديل! علِم طفلك أن يقوم بتغطية أنفه وفمه بمنديل عند 
السعال أو العطس وأن ُيلقي بالمنديل في سلة المهمالت بعد استخدامه. 

وتأكد من أال يقوم طفلك بالعطس في يديه! شجع طفلك على أن يقوم 
بالعطس في أعلى أكمامه أو في كوعه – "القط الجراثيم" لديهم.

اغسل! اجعل طفلك يغسل يديه كثيًرا بالصابون والماء. اجعل غسل اليدين 
نشاًطا ممتًعا عن طريق غناء األغاني. إذا كان الصابون والماء غير 

متاحين، فاستخدم سائل فرك اليدين الُمحتوي على الكحول.

قُم بالتنظيف! قُم بتنظيف وتطهير األسطح واألغراض التي ُيحتمل أن 
تكون تلوثت بجراثيم مثل اإلنفلونزا. ويجب أيًضا تطهير المناضد بجانب 

السرير والحمامات والمطبخ واأللعاب. 

احرص على متابعة مسؤولي الصحة العامة! في حالة انتشار وباء 
اإلنفلونزا أو ظهور مرض آخر، فقم باتباع نصيحة إدارة الصحة العامة. 

وقد تتضمن هذه النصيحة معلومات عن كيفية زيادة المسافة بين الناس 
ومعلومات عن اإلجراءات األخرى.

حملة تطعيم جميع سكان نيويورك هي مبادرة لـ County Health Officials في نيويورك 
)NYSACHO( لتوحيد جهود المرضى واآلباء ومقدمي الرعاية وشركاء الحملة لرفع الوعي بالحاجة 

إلى التطعيم طوال الحياة—من الطفولة وحتى سنوات العمر المتقدمة. 

التمويل لهذه الحملة أصبح ممكًنا بفضل اإلسهام الجزئي لمراكز لمراكز مكافحة األمراض والوقاية 
منها. اآلراء التي تم التعبير عنها في المواد المكتوبة ال تعكس بالضرورة السياسات الرسمية 
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