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 لتطعيم الوقاية لألطفال والشباب في سن املراهقة من اإلنفلونزا بواسطة اللقاح الحي )عن طريق الرش في األنف(

 

 في الحدوث لدى الناس. 
ً
وهي تتسبب من خالل عدد كبير من املهيجات األمراض الحادة في قنوات التنفس هي من أكثر األمراض تكرارا

 "كمهيج" حقيقي لإلنفلونزا. الدور الخاص لإلنفلونزا يكون يرتبط 
ً
 خاصا

ً
 الفيروسات. يلعب فيروس اإلنفلونزا دورا

ً
املختلفة خصوصا

ا قورنت بمهيجات أخرى بالعدوى املرضية السنوية. باإلضافة إلى ذلك، فإن فيروسات اإلنفلونزا تسبب حالة مرضية أكثر شدة إذا م

 ألمراض قنوات التنفس الحرجة.

 

أفضل طريقة وقائية هي التطعيم في الوقت املناسب. لكن تطعيم اإلنفلونزا ال يحمي من األمراض التي تتسبب من خالل مهيجات أخرى 

 مثل تلك التي تؤدي بشكل عام إلى أمراض القنوات التنفسية ذات الحدة الخفيفة.

 

مرض شديد الحدة لقنوات التنفس يصاحبه حمى وسعال وآالم في العضالت ويصعب تمييزه من الناحية السريرية عن اإلنفلونزا هي 

. تنتشر اإلنفلونزا 
ً
أمراض أخرى تصيب قنوات التنفس. وقبل كل ش ي ُيالحظ أن اإلنفلونزا تسبب للمرض ى السريريين أعراض شديدة غالبا

 في الفصول الباردة م
ً
 أن يتم تطعيم اإلنفلونزا في أشهر فصل الخريف. ومع ذلك يمكن الفيروسية غالبا

ً
ن السنة. لذلك فإنه ُينَصح عادة

إجراء تطعيم اإلنفلونزا في أي وقت من العام. فيروسات اإلنفلونزا تتغير بشكل مستمر بحيث أن األشخاص الذين أصيبوا بها في العام 

 ضدها، يمكن أن ُيصابوا 
ً
 املاض ي أو تلقوا تطعيما

ً
في العام الالحق مرة أخرى باإلنفلونزا. تطعيم اإلنفلونزا يجب أن يتم تكراره سنويا

 بإستخدام مادة تطعيم حديثة.

 

 مادة التطعيم

 حسب التوصيات الحديثة للعام وذلك من خالل مؤسسة الصحة العاملية )
ً
بمادة ( فيما يعرف WHOيتم إنتاج مادة التطعيم سنويا

 من نوع )أ( ومن نوع )ب( في تلك الفترة. إن مادة . التو التطعيم املوسمية
ً
صية تأخذ بعين اإلعتبار نوع فيروسات اإلنفلونزا املنتشرة عامليا

 ما تحدث اإلصابة 
ً
التطعيم الرباعية تحتوي على مكونات من فيروسين إثنين من نوع )أ( ومن فيروسين إثنين من نوع )ب( والذين غالبا

 لإلنفلونزا )بانديمي(. هذا هو الحال منذ عام بهما في نفس الوقت. في فترا
ً
 إلنتشار مهيج جديد كليا

ً
 2009ت متباعدة هناك خطر كبير عامليا

هِيج الجديد قد زاحم منذ  A/H1N1حيث حدثت حالة "اإلنفلونزا الجديدة" من نوع 
ُ
 بإسم "إنفلونزا الخنازير". هذا امل

ً
والتي ُعرفت أيضا

، ولذلك فإن مادة التطعيم املوسمية الحديثة تحتوي على واحدة من تلك  A/H1N1اإلنفلونزا  ذلك الوقت حتى اليوم فيروسات

 املكونات. 

 

إلى جانب مواد التطيعم املرخصة واملستخدمة و غير املفعلة لألطفال والشباب املراهقين، فإن هناك مادة تطعيم حية متوفرة لألطفال 

. مادة التطعيم تلك تحتوي على فيروسات إنفلونزا حية تم إضعافها والتي تتكاثر في منطقة ع 17والشباب املراهقين من عمر عامين إلى 
ً
اما

األنف والحلق مما يؤدي إلى إحداث مناعة وقائية. يمكن ملادة التطعيم أن يتم إستخدامها فقط كرشاش في األنف وتوضع في كال فتحتي 

ليس من الضروري أن يتم إفتعال التنفس بشكل نشط من األنف. وال يجوز بأي األنف. ويمكن في تلك األثناء التنفس بشكل إعتيادي. 

 حال من األحوال أن يتم حقن مادة التطعيم باإلبرة.

 

يمكن مزج مادة التطعيم مع مواد تطعيم أخرى مثل الحصبة والنكاف والحصبة األملانية والحماق. ال يجب ترك مسافات بين هذا اللقاح 

عطى وبين اللقاحات امليت
ُ
ة التي تكون مطلوبة في جدول دفتر التطعيم لألطفال. يتكون التطعيم من جرعة واحدة من لقاح االنفلونزا وت

عطى تطعيمتان إثنتان بينهما فترة زمنية هي 
ُ
أسابيع على األقل. تبدأ الوقاية من  4لألطفال الذين لم يسبق تطعيمهم بهذا اللقاح، بحيث ت

 ثنين من عملية التطعيم.خالل التطعيم بعد إسبوعين إ

 من املستحسن عدم مزج التطعيم في نفس الوقت مع أدوية معينة مضادة لألنفلونزا )مثل مثبطات النورامينيداز(.



 Arabisch /  Influenza (nasal)r. 11b: N  ufklärungA العربية

2 10/2014  

 من الذي يجب تطعيمه؟

 6إلى  2 ، واللجنة الدائمة للتطعيم تقترح وتفضل استخدام اللقاح الحي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين2013منذ أغسطس من عام 

سنوات. هناك تحمل جيد لدى األطفال واملراهقين للحاالت الخفيفة واملعتدلة من الربو، وهذا أمر مثبت إال أنه يوجد إلى اآلن فقط 

بيانات محدودة عن األطفال الذين يعانون من أمراض رئوية أخرى أو أمراض القلب واألوعية الدموية املزمنة وأمراض التمثيل الغذائي أو 

 اض الكلية.أمر 

ينصح بالطعيم ضد االنفلونزا لألطفال والشباب الذين هم عرضة بوجه خاص لألنفلونزا )موانع التطعيم تجدها تحت عنوان "من الذي 

ال ينبغي تطعيمه"(، على سبيل املثال املرض ى الذين يعانون من مرض مزمن في الجهاز التنفس ي وأمراض القلب املزمنة، وأمراض الكبد 

 ينبغي والكلى، 
ً
واألمراض االستقالبية )مثل السكري(، والعدوى بفيروس نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( واألمراض العصبية املزمنة. وأيضا

 تطعيم أولئك األشخاص الذين يمكن أن يصيبوا أشخاص آخرين معرضين للخطر بشكل خاص بالعدوى.

 

 من الذي ال ينبغى تطعيمه؟

يتطلب العالج مع حمى ال ينبغي تطعيمه. أيضا، كل الذين يعانون من فرط في الحساسية الشديدة أي شخص يعاني من مرض حاد 

ثبتة ألي من مكونات اللقاح )بياض البيض، والجيالتين أو الجنتاميسين( ال ينبغي تطعيمهم. وكذلك األطفال والشباب الذين لديهم 
ُ
امل

)على سبيل املثال، العالج الكيميائي أو جرعة عالية من العالج نقص املناعة بسبب مرض أو بسبب عالج مضِعف للمناعة 

 بالكورتيكوستيرويد(. ال ينبغى تطعيم األطفال واملراهقين الذين يعانون من الربو الحاد أو الصفير في قنوات التنفس )الصفير الحاد(. ال 

شاش األنف. كما هو الحال مع جميع اللقاحات الحية ينبغي تطعيم الرضع واألطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين بإستخدام تطعيم ر 

ذلك،  فإنه ال ُينصح بإستخدام مادة اللقاح الحية لإلنفلونزا أثناء فترة الحمل. ال ينبغي أن تستخدمي اللقاح أثناء الرضاعة. وباإلضافة إلى

 الضعيفة.هناك خطر إنتقال فيروسات األنفلونزا في مادة التطعيم إلى األفراد من ذوي املناعة 

 

 التصرف بعد التطعيم

ي ال ينبغى على الشخص املتلقي للتطعيم أن يبالغ بالراحة في األيام الثالثة األولى بعد التطعيم ولكن يجب عليه أن يتجنب االجهاد البدن

م. يجب على الشديد. ينبغي على األشخاص الذين يعرفون أن لديهم حساسية فورية أن يقوموا بإبالغ الطبيب بذلك قبل التطعي

أسابيع بعد التلقيح. هناك  4الشخص املتلقي للتطعيم أن ال يأخذ مادة الساليسيالت )املوجودة في املسكنات وخافضات الحرارة( ملدة 

 خطر اإلصابة بمرض نادر جدا )متالزمة راي(.

 

 في الجسم بعد التطعيم ردات فعل موضعية أو عامة

  3-1قاية املطلوبة من املرض، بعض األعراض العامة التي تحدث عادة في غضون بعد التطعيم، قد تحصل باإلضافة إلى الو 
ً
أيام، ونادرا

٪(: إحتقان وسيالن األنف، قلة الشهية والصداع. في كثير من األحيان 10ما تستمر ملدة طويلة. ومن هذه األعراض الشائعة جدا )حتى 

 )من 10إلى  1)من 
ً
%(: نزيف األنف والطفح الجلدي.  عادة ما تكون هذه التفاعالت املوضعية 1إلى  0.1٪(: الحمى وآالم العضالت أحيانا

 والعامة املذكورة هي عابرة وتختفي بسرعة وال تتكرر مرة أخرى.

 

 هل يمكن أن تحدث مضاعفات للتطعيم؟

 على مضاعفات التطعيم هي نادرة جدا، من التي تكون خارج نطاق العادي من ردات فعل الجسم على لقاح التط
ً
عيم، والتي تؤثر سلبا

صحة الشخص املراد تطعيمه. بعد التطعيم ضد االنفلونزا قد تحدث تفاعالت تسبب فرط الحساسية في بعض األحيان، على سبيل 

املثال، في الجلد )مثل الحكة وظهور بقع تشبه خاليا النحل( وتورم في الوجه، ونادرا ما تؤدي إلى صدمة. في بعض الحاالت، ُيوصف 

دوث مضاعفات في الجهاز العصبي )إلتهاب العصب، والشلل العابر( فضال عن زيادة في أعراض متالزمة لي النادرة جدا )نقص خلقي في ح

 األنزيم املشترك في الدماغ(.
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 املشورة بشأن اآلثار الجانبية املحتملة الناتجة عن التطعيم

 لك في لقا
ً
 ء معه.باإلضافة إلى هذه النشرة، يقدم الطبيب شرحا

في حالة حدوث أعراض بعد التطعيم تزيد عن ردود الفعل املوضعية والعامة العابرة والسريعة املذكورة أعاله، يرجى حينئٍذ االتصال 

 بطبيب التطعيم للحصول على املشورة.
ُ
 أيضا

 

 تستطيع الوصول إلى طبيب التطعيم على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم املسؤولية

( بعد الحصول على اإلذن من جمعية الصليب األخضر األملانية )شاكرين لها( 10/2014الورقة األصلية لورقة التوضيح )تحديث: ترجمة 

بالنيابة عن معهد روبرت كوخ. املرجع الفيصل هو النص األملاني، وال يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي أخطاء في الترجمة، وال عن 

 مات في حالة كان هناك فرق زمني بين الترجمة الحالية وبين مراجعات الحقة في النص األصلي األملاني.مواضيع تتعلق بحداثة املعلو 
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 _______________________________________________________________________اإلسم
Name 

 

 التطعيم الوقائي ضد األنفلونزا بإستخدام مادة التطعيم الحية )رشاش األنف(
Schutzimpfung gegen Influenza mit Lebendimpfstoff (Nasenspray) 

 

مرفق عن تنفيذ التلقيح الوقائي ضد األنفلونزا. وهذا يشمل املعلومات األساسية حول الوقاية من األمراض عن طريق  تجدون منشور 

 التطعيم ضد املرض، وعن اللقاح ومادة التطعيم وعن ردات فعل الجسم ومضاعفات التطعيم املحتملة.
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza. Darin sind die wesentlichen 
Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 املعلومات التالية:
ً
 قبل الشروع في التلقيح سُيطلب أيضا

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 

 هل لدى الشخص املراد تطعيمه مرض ضعف املناعة )مكتسب، خلقي، أو بسبب دواء(؟ .1
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 

   (Nein)ال  □     (Ja)  نعم  □

 

. هل تلقى الشخص املراد تطعيمه في الثالثة أشهر املاضية مادة الجلوبين املناعية )الجاما جلوبيولين( أو حصل عليها من 2

 خالل نقل الدم؟
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 
 

   (Nein)ال  □     (Ja)  نعم  □

 

 طعيمه حساسية معروفة ضد بياض بيض الدجاج؟ . هل لدى الشخص املراد ت3
Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

 

   (Nein)ال  □     (Ja)  نعم  □
 

 إذا كان الجواب "نعم", فما هي _________________________________________________________
wenn ja, welche 

 

. هل ظهر على الشخص املراد تطعيمه بعد تطعيم سابق أي أعراض للحساسية أو إرتفاع في درجة الحرارة أو ردات فعل غير 4

 ية أخرى في الجسم؟عاد
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 
 

   (Nein)ال  □     (Ja)  نعم  □

 

 إذا كنت تريد أن تعرف املزيد عن التطعيم ضد االنفلونزا، إستفسر لدى طبيب التطعيم!
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 يرجى إحضار دفتر التطعيم معك عندما تأتي ملوعد التطعيم!

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 إقرار موافقة
Einverständniserklärung 

 

 بواسطة اللقاح الحي -إلجراء التطعيم ضد االنفلونزا 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza – mit Lebendimpfstoff 

 

 

 _______________________________________________________________________________________ إسم الشخص املراد تطعيمه
Name des Impflings 

 

 ________________________________________________________________________________________________ مولود بتاريخ
geb. am 

 

 

 مي بمحتويات النشرة، وقد شرح لي طبيبي في حديث تفصيلي عن عملية التطعيم.لقد تم إعال 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 .األسئلة من مزيد لدى ليس  □
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 املوص ى به ضد اإلنفلونزا. التطعيم إجراء على موافق أن  □
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza ein. 

 

 إجراء التطعيم. رفض وأضرار بمساوئ  إعالمي تم لقد. التطعيم إجراء أرفض أنا  □
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________  Vermerke مالحظات

 

 

 __________________________________________________________________________________________  Ort, Datumاملكان، التاريخ

 

 

_______________________________________________  ___________________________________________________ 

 توقيع الطبيب أو الطبيبة    ولي أمرهتوقيع الشخص املراد تطعيمه أو 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 

 


