املزيد من املعلومات

تجدون معلومات عن التلقيح يف املواقع التالية:
www.impfen-info.de/grippe
www.infektionsschutz.de
www.rki.de/impfen

تجدون معلومات عن النمو السليم يف املوقع التايل:
www.kindergesundheit-info.de

هيئة التحرير

املؤلف :املركز االتحادي للتوعية الصحية (،)BZgA
 50819كولونيا
جميع الحقوق محفوظة.
ت ّم اإلعداد بالتعاون مع مؤسسة روبري كوخ.
تنظيم :رشكة  GmbH dotflyكولونيا
التاريخ :أكتوبر/ترشين األول 2015
صورFotolia، iStock، Boris Breuer Fotografie :
عنوان الطلبية :ميكن الحصول عىل هذا الكتيب
باملجان من  50819 ،BZgAكولونيا ،أو من املوقع
اإللكرتوين www.bzga.de :أو باالتصال بالربيد
اإللكرتوين  order@bzga.deوال ينبغي إعادة بيعه
من طرف املستلمة/املستلم أو طرف ثالث.

حامية إضافية :مراعاة النظافة

باإلضافة إىل التلقيح ض ّد اإلنفلونزا ،باإلمكان تقليل خطر العدوى
بواسطة سلوكات تنظيف بسيطة:
تنظيف اليدين بالصابون بانتظام
يف حالة املرض ،ينبغي االبتعاد عن األشخاص اآلخرين
عدم استخدام املناديل ملرات متعددة ،ولكن ينبغي التخلص منها
برسعة
الكح أو العطس يف ثنية الذراع وليس يف اليد ،عىل هذا النحو يتم
الح ّد من انتقال الفريوسات/البكترييا
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منفعة مزدوجة

إن تطعيم األم املستقبلية يحمي الطفل أيضا بعد الوالدة .ذلك أن
املواد املضادة تنتقل للطفل عرب املشيمة  -وهذا ما يدعى ب „املناعة
األمومية“ .وهي حامية مهمة ،إذ غالبا ما تحدث إصابات باإلنفلونزا
مع مضاعفات لدى األطفال يف عامهم األول .كام أنه ليس باإلمكان
تطعيم الرضع أنفسهم ض ّد اإلنفلونزا إالّ ابتداء من الشهر السادس.

ومة مهمة
كل من له اتصال وثيق بطفل حديث
معل
الوالدة ،يتعني عليه التفكري يف التطعيم ضد
اإلنفلونزا .فعىل هذا النحو ال يحمي نفسه فقط ،ولكن حتى
الرضيع أيضا.
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تقييم الخطر :آثار جانبية محتملة

تتمثل اآلثار الجانبية للتطعيم ض ّد اإلنفلونزا يف احمرار وآالم يف موضع
الحقن .ويف حاالت نادرة ظهور حمى وغثيان وآالم يف العضالت .وهي
عالمات حميدة يف العادة ،وتدل عىل تنشيط الدفاع املناعي .أما اآلثار
الجانبية الحادة كالطفح الجلدي أو تفاعل فرط الحساسية الفوري فال
تحدث سوى يف حاالت جد نادرة.
األمر األكيد هو أن مخاطر التطعيم أقل بكثري من
مخاطر اإلصابة بإنفلونزا حادة!
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التأكيد عىل أمان اللقاح

ت ّم التأكيد عىل أمان اللقاح سواء بالنسبة للنساء الحوامل أو بالنسبة
لألجنة يف العديد من الدراسات .حيث مل يتم الوقوف عىل أي زيادة
يف ردود الفعل الخطرية بسبب لقاح معني .فلم تسجل أي زيادة يف
نسبة الوالدات املبكرة أو الوالدات القيرصية ،ومل تحدث أي تغريات
يف حالة الرضع الصحية بعد الوالدة.
متى ال ينصح بالتلقيح؟
عند وجود حساسية ضد أحد املكونات أو حساسية
شديدة ضد أبيض بيض الدجاج ،فال ينصح بالتطعيم.
يرجى استشارة طبيبتكم أو طبيبكم الخاص.
باإلمكان أن يجرى التلقيح الرضوري تحت املراقبة الطبية إذا اقتىض األمر.
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ومة مهمة

معل

تتحمل رشكات التأمني الصحي تكاليف
التطعيم الذي ينصح به.

مالئم جدا لألم والطفل

عند تطعيم النساء الحوامل ض ّد اإلنفلونزا ،فال يتم إعطاء سوى بعض
أنواع الفريوسات امليتة .لهذا فإنه من غري املحتمل أن تصاب األم
والطفل عن طريق التلقيح بفريوسات اإلنفلونزا.
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طرق الوقاية؟

إن أفضل حامية من اإلصابة باإلنفلونزا هي التطعيم يف الوقت
املناسب قبل بدء موسم اإلنفلونزا .فهي تساعد الجسم عىل بناء مواد
مضادة لفريوسات اإلنفلونزا.

ح

صح بالتلقي
لذلك تنصح  STIKOكل النساء السليامت
ين
بالتطعيم ضد اإلنفلونزا املوسمية ابتداء من
الشهر الرابع من الحمل .أما النساء الحوامل اللوايت يعانني من
األمراض املزمنة األساسية ،كالربو أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط
الدم ،فينبغي عليهن التطعيم يف الربع األول من الحمل.

املوامئة السنوية للقاح

تتم موامئة اللقاح ض ّد اإلنفلونزا املوسمية مع سالالت الفريوسات
الحالية .إالّ أنه لحد اآلن ال يتوفر سوى ما يدعى باللقاح الثاليث ،الذي
يحمي من أنواع فريوسات اإلنفلونزا الثالثة التي يتوقع يف الغالب أن
تنترش يف املوسم املقبل .ومنذ موسم  14/2013يتوفر أيضا لقاح
رباعي يحمي ض ّد أربعة أنواع من فريوسات اإلنفلونزا.
وكام هو الحال بالنسبة ألي عالج طبي ،ال يتفاعل كل األشخاص عىل نفس
النحو مع أي مكون فعال .ويف الحاالت التي تصاب فيها النساء الحوامل
باإلنفلونزا رغم استفادتهم من التطعيم ،فإن املرض يكون أقل حدة.
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إمكانيات عالج محدودة أثناء الحمل

ال يوصف أي دواء أثناء الحمل إال بعد تخمني دقيق .حيث تعطى
األولوية للتطور السليم للطفل وسالمة األم .وهذا يرسي أيضا عىل
األدوية املضادة للفريوسات ،التي ال تقدم أثناء الحمل إالّ بعد فحص
دقيق يف كل حالة عىل حدة.
يف حالة عالج مرض فريويس ،كحالة اإلنفلونزا ،فإن املضادات الحيوية
غري مجدية ،فهي ال تستخدم سوى لعالج حاالت اإلصابة بالبكترييا.
لهذا تستخدم املضادات الحيوية غالبا يف حالة تزامن اإلنفلونزا مع
مضاعفات ناجمة عن بكترييا مع احرتام االجراءات االحرتازية.
لهذا فإن :الوقاية بالتطعيم ضد اإلنفلونزا خري من العالج.
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عالمات مرض اإلنفلونزا الحقيقية هي:
بداية مر ض مفاجئ مع حمى ( ≤ 38.5درجة مئوية)
سعال جاف
آالم يف الرأس والحنجرة والعضالت واألعضاء
تعب ،وأحيانا غثيان/تقيؤ

احتامل حدوث مضاعفات خاصة مبرض اإلنفلونزا ،كالتهاب الرئتني
وعضالت القلب.
أما أمراض الزكام التي تدعى أيضا „الرشح» فتتسبب بها أنواع أخرى
من الفريوسات ،ومتر غالبا بشكل أقل ح ّدة وتختفي يف غضون أيام
قليلة.

ومة مهمة

معل

إن التلقيح ضد اإلنفلونزا ال يحمي من
أمراض الزكام.

ما خطورة اإلنفلونزا خالل الحمل؟

خالل فرتة الحمل يكون الدفاع املناعي أقل نشاطا .وهذا ما يشكل
حامية للجنني ،حيث يتم بهذا الشكل تفادي أن يهاجم كجسم
غريب .إالّ أن هذا يجعل النساء الحوامل أكرث عرضة للعدوى.
إضافة إىل ذلك ،يتغري التنفس والدورة الدموية أثناء الحمل ،ما سيزيد
من خطر استفحال املرض.
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اإلنفلونزا املوسمية خطر ميكن الوقاية منه بالنسبة لألم
والطفل

للتقليل من خطر حدوث نوبات إنفلونزا خطرية تنصح اللجنة الدامئة
للتطعيم ( ،)STIKOوهي عبارة عن مجموعة من الخرباء املستقلني،
كل النساء الحوامل بالتطعيم ضد اإلنفلونزا املوسمية .فهذا التطعيم
ّ
يوفر بالتأكيد حامية فعالة لألم والطفل عىل ح ّد سواء.

ما هي اإلنفلونزا املوسمية؟

إن اإلنفلونزا الحقيقية (اإلنفلونزا املوسمية) مرض ج ّد معدي .ففي
دوائر العرض الخاصة بنا يحدث بانتظام يف كل فصل شتاء عىل وجه
الخصوص ما يدعى مبوجات اإلنفلونزا .ويف هذه الفرتة يكون احتامل
اإلصابة بالعدوى جد مرتفع.
وتنتقل فريوسات اإلنفلونزا عرب قطرات اللُّعاب ،كعند التحدث أو
السعال مثال ،وكذلك عرب اليدين أو عند مالمسة أسطح ملوثة .إذ
تهاجم الفريوسات وتصيب الغشاء املخاطي للجهاز التنفيس العلوي.
وهذا ال يؤدي إىل ظهور عالمات املرض الخاصة فحسب (كالسعال
الجاف وآالم يف الحنجرة) ،بل يجعل الجسم أيضا عرضة ملسببات
معينة لألمراض البكتريية.
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حمل صحي

إ ّن سالمة األم والطفل وصحتهام يأتيان يف املقام األول خالل فرتة
الحمل.
وقد تهدد اإلصابة بالنزلة الوافدة (اإلنفلونزا) صحة األم والطفل عىل
نحو خطري .حيث يزيد خالل فرتة الحمل خطر اإلصابة بنوبات
إنفلونزا شديدة مصحوبة مبضاعفات ،كالتهاب الرئتني الذي يتعني
عالجه يف املستشفى .كام تزيد العدوى باإلنفلونزا خالل فرتة الحمل
من خطر تأخر النمو واإلجهاض والوالدة املبكرة.
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معلومات للحوامل

)Grippeimpfung (Arabisch
Schwangere

التطعيم ض ّد اإلنفلونزا
التطعيم أثناء الحمل يحمي األم والطفل.

