
DETTE INFORMASJONSSKRIVET KAN LASTES NED FRA WWW.FHI.NO  

FOLKEHELSEINSTITUTTET / PKSV / 08.2018

INFLUENSAVAKSINE RISIKOGRUPPER • ARABISK 2019/2020 

البرنامج الوطني للتلقیح ضّد اإلنفلونزا معلومات 
للجمھور

لقاح مضاّد لإلنفلونزا الموسمیة 2018\2019
تمَّ تحدیثھا آخر مّر ة في یونیو 

2017

بتطعیم ھٶالء بلقاح اإلنفلونزا:   خاصّ  بشکلٍ وصی یُ 

الحوامل في األثلوثین الثاني والثالث •
ن في دور الرعایة والمستشفیاتالمقیمو •
سنة 65الذین أعمارھم فوق  کلّ  •
:األطفال والکبار المصابون بـ •

األول والثانيمرض السکري، من النوعین •
ةالمزمن أمراض الجھاز التنفسي•
المزمنة لب واألوعیة الدمویةأمراض الق•
فشل کبدي مزمن•
فشل کلوي مزمن•
إصابة في الجھاز العصبيبالعصبیة المزمنة أو  األمراض•
 نقص المناعة•
)40أکثر من  ر کتلة الجسممٶشّ ( مفرطة جداً بدانة •
مرض آخر خطیر أو مزمن•

اإلنفلونزا الموسمیة لقاح ضدّ 
. مضاعفات خطیرة عند البعضب اإلنفلونزا الموسمیة من الممکن أن تسبّ 

. ما تکون الفائدة الصحیة التي تجنینھا کبیرة إذا لقحتي نفسكِ ربَّ 

ما الفائدة من اللقاح؟
ضة بدرجة أکبر من غیرھم لخطر حدوث مضاعفات لھم بسبب اإلنفلونزا ملیون شخص في النرویج ینتمون إلی فئات معرّ  ةبارق
یمکن للقاح . سنة بسبب ھذا المرض شخص في النرویج في کلّ  900وسط یموت في المتھ بأن ردِّ لقد قُ ). نظري الصفحة األمامیةا(

. األشخاص من ھٶالء کبیراً  اإلنفلونزا أن یقي عدداً 

ة بسبب عند حدوث مضاعفات حادّ . لتھاب الرئة وتفاقم األمراض المزمنةاي اإلنفلونزا من بین جملة أمور إلی اإلصابة بقد تٶدّ 
ً ، ربَّ اإلنفلونزا . ةباإلنفلونزا الحادّ  بعد إصابتھم ة بشکل دائمفبعض الناس تسوء حالتھم الصحیّ . ما یکون اإلدخال إلی المستشفی ضروریا

حتشاء عضلة القلب اضون أکثر من غیرھم لإلصابة باألشخاص الذین یعانون من أمراض القلب أو أمراض األوعیة الدمویة ھم معرّ 
.  ض لمثل ھذە األخطاریمکن للقاح اإلنفلونزا أن یقي من التعرّ . في موسم انتشار اإلنفلونزا الدماغیة والموت والسكتة

لإلصابة  الحوامل أکثر عرضةالنساء  کما أنّ . تمیّ ولید من خطر والدة  بعض الشيءزید تاإلصابة باإلنفلونزا خالل فترة الحمل 
ء.رئة مقارنة بالنساء األصحابعواقب المرض مثل التھاب ال

اإلنفلونزا في الفترة  منتلقیح األم أثناء الحمل یعطي للطفل وقایة   أنَّ علیھم، إالَّ  ما یشکل خطراً إصابة األطفال الرضع باإلنفلونزا ربّ 
األولی بعد الوالدة. 

 نودب نوءوبوم سانلا نم  اریبک  اددع  نأب ثاحبألا رھظت .ازنولفنإلاب ناکسلا نم % 15-5 نم باص ی  ایونس
 .نیرخآلا اودعی نأ ءالٶھ ناکمإب نکلو ،یضرم اونوکی نأ



DETTE INFORMASJONSSKRIVET KAN LASTES NED FRA WWW.FHI.NO  

FOLKEHELSEINSTITUTTET / 	PKSV / 05.2019

یقي اللقاح؟ مّما
. لتفةالعدید من فیروسات اإلنفلونزا المخ منلإلنفلونزا الموسمیة یقي  اللقاح المضادّ 

ً الفیروسات والبکتیریا األخری التي تسبّ  منر لقاح اإلنفلونزا وقایة ال یوفّ  . مشابھة ألعراض اإلنفلونزا ب أعراضا

. أیام 310والوھن والصداع وآالم العضالت لمدة  والرشح ی والسعال الجافّ ا ھي الحمّ األعراض الشائعة لإلنفلونز

ً أخذ  لماذا ینبغي  ؟اللقاح سنویا
ً  ضة لإلصابة باإلنفلونزا أن یأخذوا اللقاح المضادّ نبغي علی األشخاص الذین ینتمون إلی المجموعات المعرّ ی . لإلنفلونزا الموسمیة سنویا

یخّف  آخرمن جانب و. رات بشکل سنويمالئمتھ لھذە التغیّ  تمّ اللقاح تألّن ر نفسھ طوال الوقت وفیروس اإلنفلونزا یغیّ  ھذا ضروري ألنّ 
. تأثیر اللقاح مع الوقت

ھل للقاح تأثیرات جانبیة؟
ً حدِ لإلنفلونزا الموسمیة علی مدی سنوات عدیدة، ومثل باقي اللقاحات فقد یُ  استخدام اللقاح المضادّ  لقد تمَّ  بعض األلم  ث ھو أیضا

سیة ا ردود الفعل التحسّ أمَّ م العضالت. ك وآالبالتوعّ  خفیفٍ  ی وشعورٍ م في مکان وضع الحقنة، باإلضافة إلی الحمّ واإلحمرار والتورّ 
 . جداً  والتأثیرات الجانبیة الخطیرة األخری فتحدث بشکل نادرٍ 

لقاح وباء اإلنفلونزا (باندمریکس  ھاضافة کالتي یحتوي علیالمواد المُ  لإلنفلونزا الموسمیة علی نفس ال یحتوي اللقاح المضادّ 
Pandemrix .( 

. ب اإلصابة باإلنفلونزاإلنفلونزا أن یسبّ ل ال یمکن للقاح المضادّ 

لإلنفلونزا؟  أین یمکنني أن آخذ اللقاح المضادّ 
. مثل ھذە األیام في مکان سکنكِ م نظّ ت ستُ صة للتلقیح في البلدیة إذا کانام المخصّ من األیّ  يدیأو استف طبیبكِ  يراجع

ما ھي اللقاحات التي سبق لي وأخذتھا؟
: المعلومات بھذا الخصوص علی الرابط ینتجد). SYSVAK(ات اإلنفلونزا في سجل التلقیحات الوطني یمکنكي أن تسجلي لقاح

vaksinerhttp://helsenorge.no/mine

أسئلة أخری؟ ھل لدیكِ 
علی  Folkehelseinstituttetة ة العامّ صفحات معھد الصحّ تجدین المزید من المعلومات حول اإلنفلونزا ولقاح اإلنفلونزا علی 

  :اإلنترنت
https://www.fhi.no/influensa

ً ھنا یمکن للمرء أن یحصل علی أجوبة علی  . حول لقاح اإلنفلونزا األسئلة األکثر شیوعا
ً  یمکنكِ  . أن تسألي طبیبكِ  أیضا

ازنولفنإلا حاقل

 یفشتسملا یلإ لاخدإلا تالاح نم ل لقی•
مئادلا ةیحصلا ةلاحلا ءوسو تافعاضملا نم يمحی•
ةایحلا ذقنی•
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