
 االنفلونزا الموسم�ة (االنفلونزا)
شاد        الوقا�ة من العدوى ومكافحته تخص للمر�ض ومقد�ي الرعا�ةورقة اس�ت

ى غالسكو  ال��ب
 وكال�د

 

 ؟    اإلنفلوانزاما�ي 
وس�ة حادة تنت�ش �سهولة من شخص آلخر. هناك نوعان رئ�س�ان و ، نزلةاألنفلونزا ، المعروفة أ��� باسم   من �ي عدوى ف�ي

 و�مكن أن يؤثر ذلك ع� األشخاص من جميع األعمار  Bوالن�ع  Aنفلونزا ، الن�ع األ 
 

 ما�ي أعراض اإلنفلوانزا؟ 
 إذا كانت لديهم  قد �كون لدى بعض األشخاص أعراض خف�فة فقط بينما قد �كون لدى آخ��ن أعر 

ً
اض أ��� حدة ، خاصة

ي ذلك مثل مشا�ل الرئة   خاصةحالة صح�ة 
. ل شا�و مال��و أ بما �ض ي الجهاز المنا�ي

 �ض
 :  األعراض الشائعة �ي

 • ح� وقشع��رة 
 • السعال والتهاب الحلق وس�الن األنف أو ا�سداد

ي العضالت ، وآالم المفاصل ، والصداع ، والتعب
 • آالم �ض

ء  ي
) • الغث�ان وال�ت ض ا عند األطفال أ��� من البالغني  واإلسهال (أ��� شيوع�

 

  ؟ك�ف تنت�ش 
وسا ا    فلونزا إلنت اتنت�ش ف�ي ي تنتج عندما �سعل الشخص المصاب أو �عطس. �مكن أ�ض� �شكل رئ��ي عن ط��ق القطرات الئت

ات المصابة.  ي سقطت عليها القط�ي  أن تنت�ش بعد لمس األسطح الئت
ض المصابون باألنفلونزا مصابون بالعدوى من اليوم السابق لبدء األ  ض أن األطف 7-5عراض حئت البالغني ي حني

غار الصال أ�ام ، �ض
ة أطول واألشخاص الذين �عانون من ض ض لف�ت ي الجهاز المنا�ي قد �كونون معديني

 عف �ض

ي  
 اآلخ��ن من اإلصابة باألنفلونزا؟ وقا�ة ك�ف �مكنيف

 
  ي ك�س نفا�ات بعد ذلك  استخدم األ�سجة الورق�ة عند السعال أو العطس ، لتغط�ة أنفك وفمك ثم

ضعها �ض
ة.   مبا�ش

  إذا كانت   �حو�ي ال  الج�لاستعمل مناد�ل ال�د أو اء والصابون أو  بعد السعال أو العطس ، قم بتنظ�ف �د�ك بالم
 .األ�دي نظ�فة

 

؟   ي المستش�ف
 ماذا �حدث إذا تم �شخ�ص إصابتك باألنفلونزا أثناء وجودك �ف

  
  .قد ننقلك إ� غرفة واحدة لمنع انتشار األنفلونزا إ� اآلخ��ن 
 ي أ�سجةذا كنت  إ

ا أن �سعل أو تعطس �ض ي الحلق ، فمن المهم حق�
ي من التهاب �ض

�مكن التخلص منها ، وتضعها   تعايض
ي ك�س  

ة بعد االستخدام. �جب عل�ك بعد ذلك غسل �د�ك أو ن �ض   �حو�ي سائل الفرك ال�دين بالقم ب فا�ات مبا�ش
 إذا كانت �د�ك نظ�فة. 

  تدي ر الرعا�ة الصح�ة   عاملو س�ي ض ا للوجه  ه�مكن التخلص من ر صفأ ��ي بالست  م�ئ عند العنا�ة  ، وقفازات ، ور�ما قناع�
ا ارتداء قناع للوجه لمنع انتشار األنفلونزا إ� اآلخ��ن إذا تم نقلك إ� جناح / قسم آخر.   بك. قد �طلبون منك أ�ض�

  ك ث هذا عندما  ما �حد لم تعد هناك حاجة لهذە االحت�اطات. عادةً  مئت مجال الرعا�ة الصح�ة   و عاملسوف �خ�ب
ي حالتك.  24�ستقر األعراض لمدة 

 ساعة و�كون هناك تحسن واضح �ض

ي خطر؟  
ي �ف

ي وعائليت
 ماذا عن الزوار؟ هل أصدقائئ

 
 �كون هناكنطلب 

ّ
ي وقت واحد ، و�جب أال  2-1أ��� من  منك أ�

إذا كانت لديهم أي أعراض ب��ارتك الزوار  �قومزائر �ض
رفة ما إذا كانوا بحاجة إ�  رعايتك ، ف�جب عليهم التحدث إ� طاقم التم��ض لمع ع�ساعدون إنفلونزا. إذا كان زوارك �

 ارتداء مآزر وقفات وقناع �مكن التخلص منهما. 
 

ي بك ل
ي تعتيف

 لم��د من المعلومات ، ير�ب التحدث إ� الممرضة اليت


