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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

حتدث األنفلونزا املوسمية 
)“األنفلونزا”( بسبب فريوس 
يصيب الرئتني واألنف واحللق 
ويؤدي إىل إصابتك باملرض. 

ويبدأ موسم األنفلونزا يف بداية 
الشتاء، ويستمر حىت بداية 
الربيع يف كل عام. وتنتشر 

األنفلونزا بسرعة شديدة مسببة 
شعورًا باملرض الشديد. وعادة 

ما تتحسن أغلب احلاالت خالل 
أسبوع من اإلصابة.

تتضمن األعراض ما يلي:  
•احلمى 	

•اإلجهاد/الضعف 	
•آالم شديدة يف العضالت  	

واملفاصل

•السعال اجلاف 	
•الصداع 	

•التهاب احللق 	
•الرشح/احتقان األنف 	

ما هي األنفلونزا؟

هناك فريوس جديد يتسبب يف وباء األنفلونزا. 
وخيتلف هذا الفريوس عن األنفلونزا املوسمية 

لألسباب التالية:
•ميكن أن يصاب به عدد كبري من األشخاص حول العامل  	

يف نفس الوقت. 
•ميكن اإلصابة به يف أي وقت من العام. 	

أهم ما جيب معرفته عن وباء األنفلونزا أن األعراض اليت 
تظهر على املصابني وطريقة االعتناء باملريض تشبهان 

األنفلونزا املوسمية إىل حد كبري.
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ما 

االعتناء باألشخاص يف املنزل

حتدث نزالت الربد نتيجة 
اجلراثيم اليت تؤثر على األنف 

أكثر من أي عضو آخر من 
أعضاء اجلسم.

تتضمن األعراض ما يلي:
•احتقان األنف 	

•العطس 	
•رشح األنف 	

•التهاب احللق 	
•السعال الرطب 	

ما هي نزالت الربد؟
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

هل هو برد أم أنفلونزا؟

يف حالة األنفلونزا:يف حالة الربد:

يصاب املريض باحلمى.ال يعاين املصاب من أي محى تقريبًا.

يشعر املصاب باملرض يف مجيع جسده.يشعر املصاب بثقل يف الرأس.

يكون هناك شعور باإلعياء الشديد.يشعر املصاب مبرض خفيف.

ميكن اإلصابة باألنفلونزا بداية من أوائل ميكن اإلصابة بالربد يف أي وقت من العام.
الشتاء وحىت أوائل الربيع.

يوجد لقاح للوقاية من األنفلونزا.ال يوجد لقاح للوقاية من الربد.

الفروق الرئيسية
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هي األنفلونزا؟
ما 

االعتناء باألشخاص يف املنزل

كيف يصاب الناس باألنفلونزا؟
تنتشر األنفلونزا بسهولة من شخص آلخر. فعندما يقوم 

مصاب األنفلونزا بالسعال أو العطس، يكون فريوس 
األنفلونزا يف الرذاذ الرطب الذي خيرج من أنفه وفمه.

•إذا كنت جبوار أحد املصابني، من املمكن أن تستنشق  	
الفريوس وتصاب باملرض.

•يستقر فريوس األنفلونزا على األشياء اليت تلمسها مثل  	
مقابض األبواب وأجهزة اهلاتف وألعاب األطفال. وبعد 
ملس هذه األشياء، ميكن أن يصيبك الفريوس عند تلمس 

الفم أو األنف أو العينني.
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

•احصل على لقاح األنفلونزا كل عام للوقاية  	
من اإلصابة باألنفلونزا!

•قم بتغطية فمك وأنفك مبنديل ورقي عند  	
السعال أو العطس. وإذا مل يكن معك منديل 

ورقي، قم بالعطس يف منطقة الكوع من الداخل.
	•احرص على إبعاد يديك عن عينيك وأنفك وفمك.
•استخدم منظفًا منزليًا لتنظيف األشياء اليت  	

يتم ملسها يف الغالب، مثل:
مقابض األبواب والثالجات » 

لوحات املفاتيح/فأرة أجهزة الكمبيوتر » 
أجهزة اهلواتف » 
ألعاب األطفال » 

•اغسل يديك دائًما بالصابون واملاء الدافئ،  	
أو استخدم اجلل الكحويل لغسيل اليدين.

•ابتعد عن األشخاص اآلخرين مبسافة ترتاوح  	
بني 3 و6 أقدام.

•إذا كنت مريضًا، عليك بالبقاء يف املنزل، حيث  	
ال يزال من املمكن أن تنقل املرض لآلخرين، 

حىت وإن كنت تشعر بتحسن حالتك.
ميكن للبالغني أن ينقلوا األنفلونزا لآلخرين  » 

حلوايل 5 أيام بعد اإلصابة.
ميكن لألطفال أن ينقلوا األنفلونزا لآلخرين  » 

حلوايل 7 أيام بعد اإلصابة.
•إذا كنِت ترضعني طفلك، وأنت مريضة  	

باألنفلونزا، قد حتتاجني إىل ارتداء قناع على 
الوجه حىت حتمي طفلك من اإلصابة باملرض.

 قلل فرص إصابتك باألنفلونزا
ونقلها لآلخرين:
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الوقاية من األنفلونزا

االعتناء باألشخاص يف املنزل

احصل على لقاح األنفلونزا كل عام!
إذا أراد أي شخص أن يقلل من 

فرص اإلصابة باألنفلونزا أو نقلها 
لشخص آخر، جيب أن حيصل 

على لقاح األنفلونزا كل عام.

حيتمل أن يعاين البعض منا من مشاكل عند اإلصابة 
باألنفلونزا؛ ولذلك من املهم للغاية احلصول على لقاح 

األنفلونزا كل عام. ويشمل ذلك:
• عامًا األطفال من سن 6 شهور حىت سن 18	

• عامًا أو أكرب  األشخاص يف سن 50	
•النساء احلوامل  	

•األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل  	
السكري أو الربو أو مرض القلب.

استشر طبيبك حول احلصول على اللقاح إذا كنت 
تعاين من مشاكل صحية أخرى.

من املهم للغاية أيضًا، احلصول على لقاح األنفلونزا إذا 
كنت تعيش مع أحد األشخاص التاليني أو تعتين بهم: 

• أعوام األطفال دون سن 5	
• عامًا أو أكرب األشخاص يف سن 50	

•النساء احلوامل 	
•األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة 	

من املمكن أن تكون اإلصابة 
بااللتهاب الرئوي أحد اآلثار 

اجلانبية لألنفلونزا. اسأل 
طبيبك ما إذا كان ينبغي 

أيضًا أن حتصل على لقاح 
االلتهاب الرئوي.

!
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

عندما يصاب شخص 
باألنفلونزا، فإنه يشعر باملرض 

والتعب. فهو يشعر باألمل، 
ويصاب باحلمى، ورمبا يصاب 
باجلفاف. وفيما يلي العالمات 

واألعراض اليت ميكن أن 
تبحث عنها، والطرق اليت 

ميكن أن تساعد بها املصاب 
حىت تتحسن حالته.

احلمى أحد األعراض الشائعة لألنفلونزا. وقد يصاب بها 
الشخص بشكل مفاجئ وتستمر ملدة ترتاوح بني 3 و5 أيام.

•احلمى هي ارتفاع يف درجة حرارة اجلسم عن املعتاد. ويتم  	
قياس درجة احلرارة باستخدام ميزان حرارة.

•ميكن قياس درجة احلرارة عن طريق: 	
فتحة الشرج » 

األذن » 
الفم » 

اإلبط » 
•استشر طبيبك حول أنواع موازين احلرارة اخملتلفة اليت ميكنك  	

استخدامها، وأفضل نوع يناسبك ويناسب أفراد أسرتك.
موازين احلرارة الرقمية أكثر أمانًا من الزجاجية،  » 

 حيث من املمكن أن تنكسر املوازين الزجاجية كما
أن الزئبق املوجود بها شديد اخلطورة.

 كيفية االعتناء بشخص
مصاب باألنفلونزا:
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االعتناء باألشخاص يف املنزل

درجة احلرارة:السن:
محى تبلغ درجة حرارتها 100.4 فهرنهايت )38 مئوية( أو أعلىدون 3 أشهر

يرتاوح بني 3 أشهر 
محى تبلغ درجة حرارتها 102 فهرنهايت )38.9 مئوية( أو أعلىو5 سنوات

محى تبلغ درجة حرارتها 104 فهرنهايت )40 مئوية( أو أعلىأكثر من 5 سنوات

جيب أن تتصل بالطبيب يف حالة احلمى عندما يكون:
إذا أصيب 

شخص يف أي 
سن باحلمى 

واستمرت ملدة 
تزيد عن 3 أيام، 

جيب االتصال 
بالطبيب.

!
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

ال تقم أبدًا بإعطاء دواء 
 األسربين لألطفال يف سن

18 عامًا أو أقل إال إذا 

أوصى الطبيب بذلك، حيث 
ميكن أن يتسبب ذلك يف 

 Reye’s مرض خطري يسمى
Syndrome )متالزمة راي(.

!

هناك طرق قليلة لعالج احلمى وحتسني حالة املصاب:
•قم بإعطاء املصاب األدوية اخملفضة للحمى، مثل: 	

أسيتامينوفني )®Tylenol « أو منتج خاص بأحد املتاجر(
» Motrin® أو Advil®( إيبوبروفني 

أو منتج خاص بأحد املتاجر(
أسربين )®Bayer « أو منتج خاص بأحد املتاجر(
•حافظ على اعتدال حرارة الغرفة بشكل مريح. 	

•تأكد من ارتداء املصاب ملالبس خفيفة. 	
•قم بتقدمي السوائل للمصاب، خاصة املاء. 	

•قم بعمل كمادات باستخدام ماء فاتر إذا كان  	
املصاب يعاين من محى مرتفعة.

ميكنك شراء هذه األشياء من 
معظم املتاجر والصيدليات.

 استخدم الدواء املناسب
لسن املريض.

احرص على اتباع التعليمات 
املوجودة على العبوة.
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االعتناء باألشخاص يف املنزل

يوصي األطباء بعدم 
استخدام كمادات الكحول 

أو محامات املاء البارد 
خلفض احلرارة، ألن 

اجلسم قد ميتص الكحول 
ويتسبب يف مرض الطفل. 

وقد يتسبب املاء البارد 
يف االرتعاش ويزيد اآلثار 

السيئة للحمى.

!
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

ميكن أن حيدث اجلفاف عندما تفقد كمية من املياه تفوق 
الكمية اليت تتناوهلا. ويتم فقدان املياه عند العرق أو حىت 

عند التنفس. وإذا مل تشرب كمية كافية من املياه، أو 
إذا كنت تعاين من محى أو إسهال أو قيء، رمبا تصاب 
خاصة  باجلفاف. وقد يكون اجلفاف مشكلة خطرية – 

بالنسبة لألطفال الصغار، وكبار السن واألشخاص الذين 
يعانون من بعض األمراض.

األعراض الشائعة للجفاف هي: 
•اإلحساس بالعطش 	

•وجود جفاف يف الفم 	
•التبول بشكل أقل من املعتاد 	

•لون البول داكن أكثر من املعتاد 	
•الدوار 	

•الصداع 	
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االعتناء باألشخاص يف املنزل

للوقاية من اجلفاف:
•اشرب كمية وفرية من السوائل، مثل: 	

املاء » 
عصائر الفواكه واخلضروات » 

احلساء )حساء الدجاج( واملرق » 
 حملول ®Gatorade « )جاتوريد(

)أو منتج خاص بأحد املتاجر( للبالغني
 حملول ®Pedialyte « )بيديااليت(

)أو منتج خاص بأحد املتاجر( لألطفال
•ال تتناول الكافيني أو الكحوليات. 	

• قم بتوفري املشروبات اليت حيبها املريض بالقرب منه  	
حىت يتسىن له أخذ رشفات صغرية بشكل مستمر.

•على األم أن تستمر يف إرضاع الطفل الذي ال يزال يف  	
مرحلة الرضاعة.
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

غالًبا ما تكون آالم اجلسم من األعراض املصاحبة لألنفلونزا. 
ومن الطبيعي أن يشعر مصاب األنفلونزا بالضعف والتعب 
واألمل. ومن الطبيعي أيضًا أن يصاب بالصداع، أو التهاب 

احللق، أو السعال اجلاف أو احتقان األنف.

للمساعدة يف تقليل آالم اجلسم والصداع واإلجهاد 
الذي يعاين منه املصاب، قد ترغب يف القيام مبا يلي:
•إعطاء الدواء للمريض. وسوف يساعد دواء احلمى الذي  	

تعطيه له يف عالج أعراض أخرى كذلك.
•مساعدة املريض على تغيري وضعه يف الفراش  	

عندما يكون مستيقظًا.
•مساعدة املريض يف النهوض من الفراش للمشي  	
داخل الغرفة )مرتني أو ثالث مرات فقط يوميًا(.
•التأكد من هدوء الغرفة وسكونها حبيث يتسىن  	

للمريض الراحة واالسرتخاء.
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االعتناء باألشخاص يف املنزل

لتقدمي املساعدة يف حالة احتقان األنف والتهاب 
احللق والسعال اجلاف، قد ترغب يف القيام مبا يلي:

•استخدام مرطب للجو أو خبار من ُدش أو محام ساخن،  	
حيث يساعد ذلك يف احلفاظ على رطوبة األنف واحللق.

•مطالبة أي شخص مدخن بعدم التدخني يف املنزل. 	
•استخدام أشرطة التنفس مع األشخاص الذين يعانون  	
من مشاكل يف التنفس من خالل األنف. تأكد من اتباع 

التعليمات املوجودة على العبوة.
•استخدام رذاذ ملحي أو غسول من املاء امللحي يف األنف.  	

وال ميكن استعمال هذه الطريقة إال مع األطفال كبار 
السن والبالغني فقط.

•إجالس املريض أو رفع رأسه للمساعدة على تقليل  	
ة  ة الصغرية وأسرَّ اإلحتقان. وميكن أيضًا رفع األسرَّ

األطفال بعض الشيء.
•الغرغرة باملاء املاحل عدة مرات يوميًا للمساعدة يف تقليل  	

التهاب احللق أو السعال. إلعداد املاء املاحل، امزج ½ 
ملعقة صغرية من امللح يف 8 أونصات من املاء.
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

اتصل بالطبيب يف احلاالت التالية:
• أيام إذا استمرت احلمى ألكثر من 3	

• ساعة  إذا مت الشفاء من احلمى أو السعال ملدة 24	
أو أكثر مث عاد أي منهما مرة أخرى

•إذا كان املريض يعاين من محى مصحوبة بإحدى  	
احلاالت التالية:

تصلب الرقبة » 
صداع حاد للغاية » 

التهاب حاد يف احللق » 
أمل األذن » 

طفح جلدي » 
•عند اخنفاض كمية البول أو عندما يكون لونه داكًنا 	

•عند خروج خماط أخضر أو بين أو دموي عند السعال 	
•عند وجود قيء شديد أو التقيؤ لفرتة طويلة 	

•عند وجود صعوبة يف الشرب أو الرضاعة بالنسبة لألطفال 	
•إذا كان املريض سريع االهتياج أو خاماًل )الرضع واألطفال( 	

•عند وجود أي أعراض أو خماوف أخرى غري معتادة 	
•إذا مل يتحسن املريض بعد مرور أسبوع 	

إذا كنت سيدة حامل، أو 
إذا كنت تعاين من مشكلة 

صحية مثل السكري أو 
الربو أو مرض القلب، فمن 

املهم أن تطلب الطبيب 
عند بداية ظهور أعراض 

األنفلونزا عليك. فقد 
تزيد األنفلونزا من حالتك 

الصحية سوءًا.

!
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االعتناء باألشخاص يف املنزل

اتصل برقم 911 عند الطوارئ يف احلاالت التالية:
أي إذا كان  • املريض يعاين من صعوبة يف التنفس – 	

التنفس سريعًا أو صعبًا أو مؤملًا للغاية
•املريض يعاين من أمل يف الصدر 	

•املريض مشوش أو غري واٍع باألشياء احمليطة به 	
•إذا مل يستطع االستيقاظ من النوم 	

•إذا كان هناك تغري يف كالم املريض، أو إذا كان  	
يتكلم بطريقة ال تستطيع فهمها

•إذا كان املريض ال يستطيع املشي أو الوقوف 	
•إذا كانت بشرة املريض زرقاء أو رمادية اللون  	

• إذا كان املريض يعاين من نوبة مرضية  	
)انتفاض أو ارتعاش ال إرادي(
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

كيفية االستعداد قبل اإلصابة باملرض:
قم بإعداد طقم العناية 

باألنفلونزا على أن يتضمن 
 املستلزمات اليت ستحتاجها

إذا أصابك املرض.

احتفظ باملستلزمات التالية يف املنزل الستخدامها يف 
حالة إصابة أحد األشخاص باألنفلونزا. وينبغي توفري 

هذه املستلزمات قبل أن ُتصاب أنت أو أحد األشخاص الذين 
تعتين بهم باألنفلونزا، ألنه قد يكون من الصعب توفري الوقت 

أو الطاقة الالزمة للذهاب إىل املتجر لشراء ما حتتاجه 
عندما ُيصاب شخص ما باملرض.

•ميزان حرارة رقمي 	
•أدوية غري األسربين، مثل: 	

أسسيتامينوفني )®Tylenol « أو منتج خاص بأحد املتاجر(
إيبوبروفني )®Advil أو ®Motrin « أو منتج خاص 

بأحد املتاجر، إخل( 
مثل املياه وعصري الفواكه واحلساء  • مشروبات – 	

ومشروبات الطاقة
•صابون وجل كحويل لغسيل اليدين 	

•طعام سهل اهلضم )رقائق، شوفان، أرز، إخل( 	



19 االعتناء باألشخاص يف املنزل

سم األنفلونزا 
عداد ملو

اإل

•كمية وفرية من الطعام واألدوية واملعدات اخلاصة  	
بذوي االحتياجات اخلاصة

مطهر منزيل، مناشف ورقية،  • لوازم التنظيف – 	
أكياس قمامة

•اسم طبيب العائلة ورقم هاتفه 	

تأكد من تواريخ انتهاء الصالحية املوجودة على 
مجيع املستلزمات كل 6 شهور.
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

احتفظ باملعلومات 
املفيدة يف متناول 

يديك. وسوف 
تساعد هذه النماذج 

على االستعداد 
ملوسم األنفلونزا...
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سم األنفلونزا 
عداد ملو

اإل

املعلومات اخلاصة بالعناية باألنفلونزا:
 _________________________________________________ اسم الطبيب ورقم هاتفه:

 _________________________________________________

_________________________________________________ رقم هاتف الصيدلية:

أرقام هواتف أفراد العائلة أو األصدقاءاملتاحني 
لتقدمي املساعدة عند احلاجة:

 _________________________________________________ 
 _________________________________________________

اجلرعة:الدواء:اسم فرد األسرة:

األدوية اليت تتناوهلا أنت أو أي من أفراد األسرة بانتظام
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

النظام الغذائي اخلاص:اسم فرد األسرة:

األنظمة الغذائية اخلاصة اليت تتبعها أنت أو أفراد أسرتك

احلساسية:اسم فرد األسرة:

أنواع احلساسية اليت تعاين أنت أو أفراد أسرتك منها
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سم األنفلونزا 
عداد ملو

اإل طريقة قياس درجة احلرارة:وقت قياس درجة احلرارة:درجة احلرارة:

معلومات موجزة للطبيب املعاجل:
_________________________________________________ سبب االتصال:

_________________________________________________ أعراض املريض:

_________________________________________________ منذ مىت يشعر املريض باإلعياء؟

_________________________________________________ سن املريض:

درجة حرارة املريض
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األنفلونزا: ما الذي ميكنك القيام به

ما الذي ُعمل لعالج املرض؟
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

اكتب املشاكل الصحية األخرى:
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

اكتب األدوية اليت يتناوهلا املريض لألمراض أو 
املشاكل الصحية األخرى:

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

 هل يعاين املريض من أي مما يلي؟ 
)يرجى وضع دائرة حول نعم أو ال(

النعمهل توجد مشاكل يف التنفس؟

النعمهل يوجد تقيؤ؟

النعمهل يشرب السوائل؟

هل يتناول الطعام 
النعمبشكل طبيعي؟

النعمهل ينام بشكل طبيعي؟

هل سافر خالل األيام 
النعمالعشر األخرية؟

النعمهل هي حامل؟

هل هناك أي شخص 
النعمآخر مريض؟



ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة:
www.mass.gov/dph/flu
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