
 
 خوسيه آريستوبال  بونول الباريث:   الكاتب

 ماجد حسين عبد الرزاق طبيب اطفال اسبانيا،اآسترامادورا :المترجم

  . التلقيح ،االستهالك والمعلومات حول االنفلونزاالصحة ، ،انتشاره، تثقيف " ا"وباء األنفلونزا : آلمات اساسيه

 
 مخيفة حقا ، ويمكن أن هو  في بعض الحاالت ) أ (ى الجمهور عن االنفلونزاالمعلومات التي تصل ال

هذا المقال هو أن يقدم تقريرا عن هذا المرض من البيانات . تخلق الخوف بين اآلباء واألبناء
 . المعروفة بالفعل

 

فلماذا هذا . انفلونزا آان هناك دائما
 ؟"أ" عن األنفلونزا بكثرةالحديث

  
ويسمى اإلنفلونزا ( وأنفلونزا من آل عام "أ"ق بين األنفلونزاالفر. انفلونزاحقا لقد آان هناك دائما

بما انه فيروس جديد ، فإن نظام المناعة عند السكان . هو أن الفيروس المسبب هو جديد) وسميةالم
 . ولذلك يسبب العدوى بسهوله بين السكان ويصيبهم بالمرض.  الدفاعات المتقدمةال يملك 

 

 أآثر  هو"أ"هل األنفلونزا!!.ولكن 
 خطورة من االنفلونزا الموسمية؟

  
في نصف . Aن اإلنفلونزا ع ، ونحن نعرف بالفعل الكثير جدا 2009 في نيسان منذ ظهور المرض 

 أآثر خطورة ليس" أ" أن انفلونزافي هذه البلدان قد برز. د انتهتالكرة الجنوبي في فصل الشتاء ق
 . من االنفلونزا الموسمية

 

 وباء ؟ آلمة  العنيماذا ت

  
ولكن هذا التمدد ال يعني زيادة . ميع أنحاء العالم قد انتشر في جالكلمة تعني أن فيروس االنفلونزا 

 . خطر المرض 
 
 



 بينز هل يمكننا أن نمّي
  خاللواإلنفلونزا الموسمية من"أ"انفلونزا

 األعراض؟
  

إن العوارض . تمييزهامكن  فمن غير الم.ج بالضبط نفس األعراضنِتُتوالموسمية  "أ"إن انفلونزا 
طفال األآبر سنا األ. وسيالن األنف ،التهاب الحلق، عالُس،  إرتفاع الحراره:هي نفسها ومعروفة مثًال

 من أي نوعنفلونزا الأحيانا ا.  وآالم في العضالت الرأسصداع: لهم ما يحدث قادرين على التعبير
" أ" االنفلونزاية ثانية،إن عوارضمن ناح. ن واالسهال آالم البط تظهريمكن أيضا أنآان 

في الواقع،إن العوارض .  والموسمية هي مشترآة مع تلوث الجهاز التنفسي بنوع أخر من الفيروس
 في المراآز لالستشارةحمى والسعال وسيالن األنف هي احدى  األسباب اآثر شيوعا  من الالمشترآة
 . الصحية

 

ماذا علي أن أفعل إذا آان طفلي عنده 
 ؟اض السابقةاألعر

  
 قد يعانون .)سنتان أو أقل (األطفال الصغار خاصة عند .  األعراض شائعة جدا في األطفالإن هذه
 نوبات من التهاب فيروسي في الجهاز التنفسي مع 8-7  األشهر الباردة من العام ، حواليخالل
ية العظمى من  أن الغالب ألننا نعلم  أن نبقى هادئين من المستحسن. حد أو أآثر من هذه العالماتوا

في حالة وجود ارتفاع . صل وتختفي بدون عالج في األهذه الحلقات سببها ميكروبات الفيروس
يجب . افضات الحرارة مثل البراثتامول أو اإليبوبروفين خدرجة الحرارة عند الطفل عندئذ  نعطيه

 .  أو العصير من خالل توفير الماءالتأآدمن عدم نقص الماء عند الطفل 
ستحسن استشارة طبيب األطفال  يطفل يتنفس بسرعة اآثر من المعتاد او في حالة آئابه ال إذا آان 

بل تلك إذا آان لديك تساؤالت حول صحة الطفل ق.  الستبعاد أمراض أخرىفي المراآز الصحية 
 أن معظم األسئلة يمكن.  عبر الهاتف مع طبيب االطفالالفترة من الزمن ، من المفضل  االستشارة

. حول االنفلونزا او التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية األخرى يمكن حلها عن طريق هذه الوسائل
 

هل . ؟"أ"هل هناك لقاح األنفلونزا
  طفلي؟ُحِقَليجب ان ُا

  
يم التطع. .والبالغين اثنين من اللقاحات الستخدامها في األطفال آالة األدوية األوروبية وافقت علىو

 اتباع المبادئ التوجيهية حسب خطر ينتمون إلى مجموعات ما يسمى الالموصى به لألطفال الذين 
هذه المجموعات المعرضة للخطر هي نفسها تلك التي من االنفلونزا . الحالية لوزارة الصحة



 السرطان ، واألمراض التي تقلل من(األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة : الموسمية 
التليف الكيسي ، الربو (، األطفال الذين يعانون من أمراض القلب وأمراض الرئة ) دفاعات الجسم

أو األطفال الذين ) لبالشديد ال تسيطر عليها مع وسائل العالج التقليدية ، امراض خطيرة في الق
  .يعانون من مرض السكري لتجنب الخلل في مستوى الجلوآوز داخل الدم

 

 عالج األنفلونزا؟ء لهل يوجد أي دوا

الفيروس الموجودة حاليا مضادات في األطفال ،إن .  فيروس االنفلونزاال يوجد حاليا أي دواء لقتل
 يقتصر على هذه االدويةوتستخدم حاليا ) يوم أقل1.5 و 0.5بين  (  األعراضفقط تقلل عدداأليام من

 القرار إلعطاء المضادات للفيروسات  ان هذا.  أعاله في حالة لقاحالفئات المعرضة للخطر المذآورة
 .  آل حالة على حدةيعتمد على خطورة

 

 لعالج  مفيدةالمضادات الحيويةهل 
 االنفلونزا؟

 
المضادات الحيوية ليست مفيدة لعالج أي مرض تسببه الفيروسات ، ولكن يمكن أن تكون مفيدة في 

فيروس . طفال عدد قليل من األفي كن أن يحدث يم الذيتيجة لالنفلونزاعالج بعض المضاعفات ن

 تسمى  التيخرىالللجراثيم أ" تمهيد الطريق" و ،المناعةدفاعاتالضعف االنفلونزا يمكن أن ُي

في هذه الحاالت ، تعطى المضادات ). مثل االلتهاب الرئوي( المرض المضاف والتي تنتج البكتيريا 

.  تسببه بكتيريا الذيالحيوية لعالج االلتهاب الرئوي

 :مراجع 

ة للوالدين ورق: االنفلونزا والهدوء 
 http://gripeycalma.wordpress.com/2009/09/09/gripe-y-padres/

يوفلونزا من النوع الفيدايه بى سى لالن
 http://gripeycalma.wordpress.com/2009/09/03/abc-de-la-gripe-a-video/

 

بوابة معلومات بشأن أنفلونزا وزارة الصحة والسياسة االجتماعية 
http://www.informaciongripea.es/
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