
 d 11رقم لقاحات اإلنفلونزا عالیة الجرعة 
  

یناھزون من    يمعلومات عن لقاح الحمایة من اإلنفلونزا مع لقاح عال الذین  الجرعة لألفراد 
 عاًما أو أكثر  60العمر 

 )2021اعتباًرا من أكتوبر الوضع (
  

الھوائیة  تعد   الشعب  األمراض  الحادة  التھابات  أكثر  نتیجة  ،شیوًعامن  من    وتحدث  المسببة عدد  العوامل 
الفیروسات.وال  المختلفة،   لألمراض دوًرا    ویؤدي سیما  الحقیقیة،  "األنفلونزا"  لـ  المسبب  اإلنفلونزا،  فیروس 

التي تسبب اإلصابة  األخرى    ألمراضا  مسببات  وقیاًسا على  وبائي.  في شكلكل عام    وقد یتكرر حدوثھ خاًصا  
األنفلونزا    أمراضب فیروسات  الحادة، تسبب  التنفسي  الحاالت.  حادة  اأمراضً الجھاز  اللقاح في   في معظم  ویعد 

من   المناسب  األمراضأفضل  الوقت  تلك  من  الحمایة  الجھاز  و . وسائل  أمراض  من  اإلنفلونزا  لقاح  یقي  ال 
   خرى.األ ألمراضمسببات االتي تسببھا ، عادة ما تكون أكثر اعتداالً  التي التنفسي

فیروس   التي یصحبھا  اإلنفلونزاویعد  الحادة  دائًما و  ،حمى وسعال وآالم في العضالت  من األمراض  ال یمكن 
األخرى التنفسي  الجھاز  أمراض  وبین  بینھا  ال  التمییز  األسس  على  تكون ما    وعادةً  بحتة.ال  سریریةباالعتماد 

شدیدة،  السریریة  اإلصابات المسارات    ما یتم مالحظة  وعادةً  من حالة صحیة طبیعیة كاملة.تبدأ  ،  مفاجئةالبدایة  
الذین  السیما   األشخاص  مزمنة    60أعمارھم    تتجاوزعند  أمراض  من  یعانون  والذین  النساء   وعندعاًما 

البرد منو الحوامل. أوقات  أكثر شیوًعا في  الفیروسیة  اإلنفلونزا  التطعیم بشكل    ینبغي  لذا، العام.  تكون  یتم  أن 
في   (عام  الخریف  ذلك  أشھر  یكون  أن  المستحسن  شھر  ومن  نوفمبر).في   / إجراء  أكتوبر  یمكن  ذلك،  ومع 

 التطعیم الوقائي في أي وقت.
  

   اللقاح
األنفلونزا   فیروسات  متكررةتتغیر  لذابصفة  مع    تكرار  ینبغي  ،،  عام  كل  اإلنفلونزا  من  الحمایة  اللقاح  لقاح 

منظمة  كل عام وفقًا للتوصیات الحالیة الصادرة عن    بلقاحات األنفلونزا الموسمیةیتم تصنیع ما یسمى  و الحالي. 
العالمیة أنواع و . (World Health Organization [WHO])الصحة  االعتبار  بعین  التوصیات  تأخذ 

أیًضا    المذكور في ھذه الوثیقةیحتوي اللقاح عالي الجرعة  و المنتشرة في العالم.  ب)  –(أ  فیروسات األنفلونزا  
النوع   من  األنفلونزا  فیروسات  من  نوعین  مكونات  من  A/H3N2و  A/H1N1وھما  (  (أ)على  واثنین   (

النوع   من  األنفلونزا  تحدث    (ب)فیروسات  أن  یمكن  متزامنةوالتي  تغییر   .بصورة  یتم  لم  لو  حتى  ذلك،  ومع 
اللقاح ألنھ یستمر لمدة عام   تنشیط، فال یزال من الضروري  االستثناءباب  ، من  مكونات اللقاح في موسم واحد

 واحد على األكثر.
األشخاص الكبار الذین یناھزون  األنفلونزا لدى    لحمایة من للقاح  الستخدامھ كاللقاح عالي الجرعة  یتم ترخیص  و

(أعلى الذراع)  ضد  العضل (الع  حقنھ فيینبغي  و ،في إنتاجھ بیض الدجاج  ویُستخدمعاًما أو أكثر.    60  من العمر
حقن اللقاح بالقرب من األرداف  عدم  ینبغي  و في الحاالت الفردیة.  حقنھ تحت الجلد   ولكن یمكنالفخذ)،  جانب  أو  

   أو األعصاب الكبیرة.
  

إعطاء   تم  الإذا  بلقاح  ھذا  أخرى،  الخاص  لقاحات  مع  األیمن،  فینبغياألنفلونزا  العضد  في  واحد  لقاح   إعطاء 
الذي طبیب وقد ینصحك ال . لدى األفراداالستجابات المناعیة فقد یؤدي ذلك إلى تقویة ، العضد األیسرواآلخر في 

  أسابیع من التطعیم.  3إلى  أسبوعیناللقاح بعد حوالي  حمایةتبدأ و .األمر بھذا اللقاحیُعطیك 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 ؟ اللقاحه ؤإعطاالذي ینبغي من 
عاًما أو أكثر   60  یناھزون عمرجمیع األفراد الذین    بإعطاء  )STIKOلجنة التطعیم الدائمة في ألمانیا (توصي  

لإلصابة    بشكل خاصالجرعة، نظًرا ألنھم معرضون    ياإلنفلونزا، ویفضل استخدام لقاح عال   لقاح الحمایة من
بفعل   عال األنفلونزا.بالمرض  اللقاح  للتطعیم  أضعاف    4الجرعة على    يویحتوي  المكونة  نة مقارالمستضدات 

   ما فوق. ف 60ممن ھم في الفئة العمریة ویوفر حمایة أفضل لألفراد بلقاحات األنفلونزا التقلیدیة، 
  

   اللقاح؟ إعطائھعدم من الذي ینبغي 
(  ینبغي حاد  من مرض  یعاني  أي شخص  الحم  السیماتطعیم  بعد  اإلصابات  یجوز .تعافیھیة)  ھذا    وال  إعطاء 

ال الحساسیة  فرط  من  یعانون  الذین  لألفراد  تجاه  اللقاح  كذلك مكوناتھ.شدیدة  الحال  یكون  سبیل وربما  على   ،
 البیض.المثال، لدى األفراد الذین لدیھم رد فعل تحسسي شدید مثبت تجاه بیاض 

  

 وبعده  قبل التطعیمالمطلوبة  اإلجراءات
  

إذا كان  لتطعیم إذا كان األفراد معرضین لتفاعالت الدورة الدمویة أو  الخضوع لالطبیب المعالج قبل   إبالغ  ینبغي
(أو حتى   د التطعیم مباشرةً بعوعیھم  األفراد أحیانًا    یفقدقد  و من المعروف أن لدیھم ردود فعل تحسسیة فوریة.

الحقنة إبرة  القلق من  ناتج عن  فعل  تطعیمھ    یكونال  و .قبلھ)، كرد  یتم  الذي  أي  ب  ملزًماالشخص  تدابیر اتخاذ 
   .اعتیاديبدني غیر أي مجھود  تجنب ینبغيأنھ  رغمخاصة في األیام الثالثة األولى بعد التطعیم،  وقائیة

  

 التطعیم ردود فعل تحسسیة موضعیة وعامة محتملة بعد 
في   موضعي  وألم  احمرار  یحدث  التطعیم،  الشعور    موضعبعد  إلى  باإلضافة   بصفة العام،    باالعتاللالحقن، 

آالم  ومن األعراض األكثر شیوًعا أیًضا   ).یأخذون اللقاحاألشخاص الذین    لدى% أو أكثر  10  بنسبة(  ةمتكرر
تورم وتصلب األفراد الذین تم تلقیحھم)    % من10إلى أقل من   1لدى (  قد یحدث  وعموًما، العضالت والصداع.

ف   37.5قشعریرة وحمى (  أیًضالدیھم  الحقن، وقد تحدث    موضعفي    ةوبقع مزرق من و ما فوق).درجة مئویة 
إلى أقل    0.1یعاني (قد  و  ، من حین آلخرو .الحقن  موضعالممكن حدوث تورم في العقدة اللیمفاویة بالقرب من  

الذین تم  1من   الفعل ھذه  و إرھاق.حدوث  و  ،الحقن  موضعحكة في    من  تلقیحھم)% من األفراد  تتطور ردود 
وصف    ویردمن حین آلخر،   أیام أخرى. 3وتھدأ في غضون  ألیام الثالثة األولى من التطعیم،  بشكل عام خالل ا

واإلسھال).ل والقيء  (الغثیان  الھضمي  الجھاز  أعراض  وكذلك  وإرھاقھا،  العضالت  یحدث  نادًرا  و ضعف  ما 
دوار  ض أو  من    لدى(عف  و  %0.1أقل  تلقیحھم)،  تم  الذین  األشخاص  المفاصل    لدیھم  تتطورمن  آالم 

عراض الجھاز التنفسي (مثل السعال وضیق التنفس كذلك ألوردت أوصاف  في الحاالت الفردیة،  و واألطراف.
   ) أو ألم في الصدر. الحنجرةوالشعور بانقباض في 

  

تعد    ،وعموًما تعبیر عن رد فعل الجسم الطبیعي للقاح.بمثابة  ردود الفعل الموضعیة والعامة المذكورة أعاله  تعد  
 تھدأ دون أي عواقب. سرعان ما وتلك األعراض مؤقتة، 

  

 ھل المضاعفات التي یسببھا اللقاح ممكنة؟ 
 ولھا تأثیرتتجاوز الحد الطبیعي لتفاعالت اللقاح،  من العواقب النادرة جًدا، والمضاعفات التي یسببھا اللقاح  تعد  

الفرد   على صحة  التلقیحملحوظ  على  األنفلونزا،و .الذي حصل  لقاح  من  عالیة  بجرعة  التطعیم  أن مكن  ی  بعد 
كما   تحسسیة،  فعل  ردود  (تحدث  الجلد  الفي  القراصیةجلدي،  الطفح  والحكة،  مثل   والشعب)  والُحمى 

فردیةوفي   الھوائیة. الفوریة  تحدث    ،فقط  حاالت  التحسسیة  الفعل  ردود  تتجاوز  حد  استجابات  إلى  وتصل 

في حاالت نادرة جًدا، یمكن أن یحدث التھاب في األوعیة الدمویة، أو یمكن أن یتضاءل عدد الصفائح و الصدمة.
نزیف. إلى حدوث  یؤدي  قد  مما  عابر،  بشكل  ما   الدمویة  نادًرا  العصبیةیوبالمثل،  المضاعفات  في   تم وصف 

األعصاب،  التقاریر   والتھاب  الطبیعیة،  غیر  األحاسیس  (مثل  الدَّوِريّ الطبیة  المصحوبة والشَّلَُل  والنوبات   ،
 بالحمى أو بدونھا) فیما یتعلق بالتطعیم. 

  

 
 
 
 
 



 التطعیمالقائم على طبیب الاآلثار الجانبیة المحتملة من  اإلفادة بشأن 
سیقدم   ھذه،  المعلومات  نشرة  إلى  بتقدیم  طبیب  الباإلضافة  ظھرت  ف .طبیةاستشارة  إلیك  التطعیم  المكلف  إذا 

التطعیم الموضحة أعاله، فسیكون طبیب  الموضعیة والعامة  الفعل  التطعیم والتي تتجاوز ردود    األعراض بعد 
 .االستشاراتمزید من اللتقدیم بالطبع متاًحا أیًضا 

 طبیب التطعیم االتصال بیمكنك 

 

  

  

 Deutsches Grünes Kreuz e. V., Marburg: © الناشر
 )STIKO( األلمانیة الدائمة للتطعیمالحالیة للجنة توصیات ال(باتباع 

   ن:ع الصادر 11d  رقم  مر األمتاح بموجب 
DGK Beratung + Vertrieb GmbH 

Biegenstraße 6, D - 35037 Marburg 
 87 1-293 06421: تلفاكس ، 0-293 06421ھاتف: 

 

  

  

10
-2

02
1 
ود
ل�
م ا
رق

 



 الجرعة  يبلقاح عال -االنفلونزا  لقاح الحمایة من
Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff  

 سم اال

Name  

 : ، قبل التطعیمرجى تقدیم التفاصیل الشخصیة التالیةی

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 بصحة جیدة؟  في الوقت الحاليالشخص المراد تطعیمھ   ینعم . ھل 1

 ال نعم

1. Ist die zu impfende Person gegenwärtig gesund? 

ja      nein 

 ؟(األلبومین) السیما تجاه بیاض (زالل) بیض الدجاج -. ھل یعاني المریض من حساسیة معروفة 2

 ال نعم

 فإلى أي مدى تلك الحساسیة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، 

2. Ist bei der Patientin/ dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

ja       nein 

wenn ja, welche 

ردود فعل تحسسیة أو ارتفاع في درجة الحرارة أو ردود فعل أخرى غیر معتادة  التعرض إلى المراد تطعیمھ لشخص  سبق ل. ھل 3
 ؟ في الماضي تطعیم تلقیھ أي  بعد 

 ال نعم

3. Traten bei der zu impfenden Person nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder 
andere ungewöhnliche Reaktionen auf? 

ja       nein 

 التطعیم! القائم على طبیب الیرجى استشارة   ، اللقاح عالي الجرعةباستخدام اإلنفلونزا   لقاحات الحمایة من لمزید من المعلومات حول

 موعد التطعیم!  فيخاص بك  ال اللقاح یرجى إحضار جواز 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff – wissen wollen, fragen Sie 
die Impfärztin / den Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

 

  



 تأكید الموافقة 

 الجرعة  يبلقاح عال -األنفلونزا   لقاح الحمایة منلتقدیم 

وفقًا للقانون المتعلق  منھا  تزوید الشخص الذي یتم تطعیمھ، أو ممثلھ القانوني، بنسخة  ل نماذج تحتوي على نسخة كربونیة  (تتوفر أیًضا  
 بحقوق المریض) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza - mit Hochdosis-Impfstoff 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. der gesetzlichen 
Vertretungsperson gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

  

 المراد تطعیمھ اسم الشخص  

Name der zu impfenden Person 

 تاریخ المیالد 

geb. am 

  

   .إفادة موسعة حول التطعیمطبیبي  قدم لي والمعلومات نشرة  اطلعت على مضمون  لقد 

 لیس لدي أي أسئلة أخرى. 

 بلقاح عالي الجرعة.  -المقترح لقاح الحمایة من األنفلونزا أوافق على 

 الرفض. لقد تم إخطاري بالعواقب المحتملة لھذا  أرفض التطعیم.

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch 
ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza – mit Hochdosisimpfstoff – ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

  

 مالحظات: 

Vermerke: 

 المكان والتاریخ: 

Ort, Datum: 

 توقیع الطبیب    أو ممثلھ القانوني توقیع الشخص المراد تطعیمھ

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. der gesetzlichen Vertretungsperson   
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