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.تع ععذ لووع ععدععألوععضل ألكععذ لو ععشلع لو ععخععش
لوتشاسل فً هزل للمعألعع و لرلعظ وع عشلي لعتع عٍعش
دسجاخ للحشلسج لللعشؽعألتعح للعمعغعتعمعش ل عذ
للمقذسج دى للتىعثعب تعالعتع عٍعشلخ للع عألٌعح عىعذ
لختٍاس للمالتظو ما ٌ شػىا لٌ شع ألؽ الىعا
لععععتعععع ععععٍععععشلخ فععععً كععععشلسج للعععع ععععغعععع .
 .وظاب عادج تعاووع عدعألوعضل عىعتعٍع عح وعتعقعا
لل عٍعشلط ىلعى ألجغعا عىعاو ل عادج عا تعدعتعقعؾ
ألجغا ىا لل ٍشلط ه ؽشٌق لل هاص للتى غً؛
ععععععخعععععع  :لووععععععم لللعععععع عععععع لللععععععش ععععععح
 .هىالظ لل ذٌذ ه ألوأللع لل ٍشلعاخ للعتعً عذ
تغثعة لصطعاتعح تعاووع عدعألوعضلو  .عا ٌعضٌعذ عه
لكتمالٍح لصطاتح تعاووع عدعألوعضل عدعى لخعتعال
غثثاتها.
ما هي األنفهىنزا انمىسميت
ت تثش لوو دألوضل للمألعمٍح ه لو شلع للتً
تغثثها فٍشلعاخ ل و دألوضل  .تبحش لوو دألوضل
تشك س ٍغً دى لل هاص للتى غً لخاطح
لووم لللثد أل  .تتشللح أل شلع للمشع ا
تٍه للخ ٍ ح لللشذٌذج.

حذج إشساف اندكخىزة:
ع .عالالة ال

انعالماث واألعساض
تتغ لوو دألوضل للمألعمٍح تاست اع كشلسج
لل غ تشك اجئ للصطاتح تغ ا ( ادج ا
ٌكألن جافا ي) لطذلع لألل فً لل ؼالخ
لللم اط لغخٍان لخٍ (تأل ّ ظ) لللتهاب
للحدق لعٍالن لوومٌ .مكه لصطاتح تغ ا
لخٍ ذ ٌذل ألعثأل ٍه ألل أل خش .لٌُش ى
للمشػى ه للحمى للو شلع لوخشى فً
غؼألن ألعثألع للكذ دلن للحاجح ىلى ىاٌح
ؽثٍح .للكه ٌمكه لألو دألوضل ألن تتغثّة فً
كذلث ؼا اخ  .لتذل لل تشج للتً ت ظ
تٍه ل تغاب لل ذلى لظهألس للمشعو لللتً
تُ ش ت تشج للحؼاوحو ٌأل ٍه تقشٌثا ي
طسيقت انخقال انعدوي
تىتشش لوو دألوضل للمألعمٍح تغهأللح لرلظ ه
ؽشٌق لعتىشاق كثٍثاخ للشرلر للحا
لد ذلى لللمتطاٌش فً للهأللء ه للشخض
للمظاب ىذ للغ ا ألل لل طظو ما ٌمكه
لد ٍشلط ل وتشاس ه ؽشٌق لمظ لوعطح
للمدألحح ت ٍشلط لوو دألوضل ل ه ح لمظ
لل ٍىٍه ألل لووم ألل لل
لتتشللح لل تشج للض ىٍح وتقا لل ذلى تٍه
ٌأل للكذ ث ظهألس لو شلع ىلى  7-5ألٌا
ت ذها.

كيف يمكن انىقايت من االنفهىنزا؟
ٌ -1ب ه لقاح لوو دألوضل للمألعمٍح
للحماٌح ػذ لل ٍشلعاخ للشا ح للتً
تغثة للمشعو لٌت تحذٌج لقاح
لوو دألوضل عىألٌا ي لٍقً ػذ لل ٍشلعاخ
للشا ح للمغثثح لدمشع فً لل ا
لل اسي.
 -2ت تثش ت طٍح لل للووم ىذ لل طظ
لللغ ا ه لل ألل للها ح للمغا ذج فً
للحذ ه لوتشاس فٍشلعاخ لوو دألوضل.
ٌ -3غا ذ غغ للٍذٌه لت قٍمهما
تاعتمشلس دى للحذ ه لكتما خ
لصطاتح.
 -4تى ٍم لت قٍ لوعطح للودللخ للتً
ذ تكألن دألحح تال شلحٍ خ لوو دألوضل.
 -5ىذ لصطاتح تالمشعو ٌ ة للحذ ه
ل ختالؽ تالىاط لت ىة وق لل ذلى ىلٍه
نصائخ حقهم فسص إصابخك باألنفهىنزا
انمىسميت
 غغ للٍذٌه .
تؼع للمح ح ألل كقٍثح للٍذ دى

لوسع .
 لفظ فششاج ألعىاوظ ه تا ً فشػ
ألعىان ا دتظ .
 و م لؽهش جمٍع قاتغ لوتأللب
لللشثاتٍظ .

انذصىل عهً نقاح األنفهىنزا +++
ىن للطشٌقح لوفؼ لللألكٍذج لدأل اٌعح عه
لووع ععدععألوععضل ل ؼععا ع ععاتععهععا للععخععطععٍععشج هععً
ا
تالحظأل دى لقاح لوو دألوضل
من انرين يمكنهم أخر انهقاح؟
جمٍع لوشخاص لتتذل يء ه مش  6ألشهش.
للكه ٌ تثش ألخز للدقاح ه ث لل ئاخ للتالٍح
أل خش ألهعمعٍعحو لرلعظ ووعهع أل عخعش عشػعح
لإلطاتح تمؼا اخ لوو دألوضل.
 للح اد لللم تمشلن
 للمقذ ألن لدش اٌح للظحٍح
 للىغاء للحألل
 للمذخىألن
 جمٍع للثال ٍه ه مش  65ا ا ي فما فألق
نماذا يجب أخر نقاح األنفهىنزا انمىسميت
 ٌغاه ألخز لقاح لوو عدعألوعضل عشج للكعذجعععىععألٌ عا ي فععً تععقععدععٍع لكععتععمععالععٍععح لصطععاتععح
تالمشع لوق لل ذلى لآلخشٌه.
 عععٍععق ع لكععتععمععا لوععتععشععاس لل ع ععذلى فععًللم تمع ىرل ت ألخز للدقاح ه ث لل ذٌذ عه
لوشخاص فً للم تمع.

ما هي انعالجاث انمخىافسة في مىاجهت
األنفهىنزا
ٌ ع ععم ع لل ع ععغ ع و ععادجيو ععدععى ععحععاستععح
لل ٍشلطو تم ىى ألن للش عاء عه لووع عدعألوعضل
للمألعمٍح ٌعتع ّ تعدعقعا عٍعايو عع تعىعال لودلٌعح
للمخ ّ ح لكع ّ عاسع عه لو عشلع للعتعً
عثق للحذٌج ىهاو تاصػافح ىلى لل ٍعتعا عٍعه
"ععععً" لعععتععع عععضٌعععض عععىعععا عععح للععع عععغععع .
لىرل تععط ع ّألسخ كععالععح لل عمععشٌععغ و ٌععق ع ّذ
للطثٍة لل الد للمال لعدعحعالعح و عخعال ىرل
ألطٍة للمشٌغ تا لتهاتاخ للعش عألٌعح فعتُعقع ّذ
ألدلٌح ؼادج لاللتهاتاخ لع ل عا ىلعى رلعظو
تحٍج ألن ّ شٌغ تاوو دألوضل ٌظثح كالح
تحذ رلتها تتطدّة الجا ي ح ّذدلي .

