
 االنفلونزا؟ ضد  الخذ اللقاح وقت أفضل هو ما
كنت   إذاف. تقريبًا أكتوبر شهر أوائل في متاًحا اإلنفلونزا لقاح سيكون

 أنت حمايتك تتم حتى قريبًا التحصين على يتحصل أن  يجبف حاملً 

  أن يجبف  الشتاء، من الحق  وقت  في حاملً   أصبحت   إذا. وطفلك  

 . حامل أنك   معرفتك   بمجرد اللقاح على يتحصل

 اللقاح؟  لهذا بحاجة زلت ما هل  الماضي، في لقاًحا تلقيتلقد 
 عليك   يزال فل الماضي، في اإلنفلونزا لقاح تلقيت   قد كنت   إذا. نعم

  لقاح تغرق الحماية التي يوفرهاتس. اإلنفلونزا لقاح على الحصول

  على الحصول المهم من لذلك فقط، واحد إنفلونزا لموسم اإلنفلونزا

 من ك  يحمي  الخريف هذا المتوفر اللقاح. لإلنفلونزا موسم كل  في اللقاح

  أواخر في تحصينك   تم لو حتى لذلك األنفلونزا، من مختلفة سلالت

 . الجديد اللقاح إلى بحاجة ينتزال فل ،2020 مارس

 اللقاح؟  على أحصل كيف
االستقبال إخبارك  موظفو باستطاعةو العام طبيبك عيادةب  ياتصل

ة الطبيب العام ضد اإلنفلونزا في عياد التحصينبترتيبات 

 .الخاص بك  

 ملخص 
 تاثير من وطفلك   أنت   حمايتك على اإلنفلونزا لقاح سيساعد •

.نفلونزااإل

الحوامل النساء على خطيرة مضاعفات اإلنفلونزا تسبب أن يمكن •

. وأطفالهن

. للحوامل جدًا آمن اللقاح أن ثبت •

.باألنفلونزا يصيبك   ال األنفلونزا لقاح •

الموظف   الى الرجاء التحدث األمر هذا مناقشة في ينترغب  كنت   إذا

 .العام طبيبك  مع أو الوالدة قبل ما عيادةفي 

 طبيبك إلى تحدث اإلنفلونزا، لقاح حول المعلومات من لمزيدو

أو  اإلقليمية ممرضةال أو ،الطبيب العامعيادة  ممرضة أو العام،

 :المواقع التالية بزيارة قم أو  الصيدلي،

www.publichealth.hscni.net
www.pha.site/flu 

well-www.nidirect.gov.uk/stay 

.  العرقية األقليات ولغات اإلقليمية اللغات في الترجمة تتوفر

 الموقع اإللكتروني بزيارة قم التفاصيل من لمزيد

ni.netwww.publichealth.hsc 

االنفلونزا أكثر 
 خطورة مما تعتقد

احصل على لقاح 
االنفلونزا لحماية نفسك 

وطفلك

www.nidirect.gov.uk/stay-well 
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 اللقاح؟  يعمل كيف
 يصنع اإلنفلونزا، لقاح على حصولك من أيام 10  مرور حوالي  بعد

  األجسام هذه ساعدوت . اللقاح لفيروسات مضادة أجساًما جسمك

 بعد لها ينتتعرض مشابهة فيروسات أي من حمايتك على المضادة

 .ذلك
 

 ذلك؟  فعالية مدى ما
  من العديد إذ أنه بوجد. األنفلونزا من فقط اإلنفلونزا تحصيناتتحمي 

ً  تسببو شتاء كل في األخرى  الفيروسات   عراضأل شبيهة أعراضا

  يصاب قدو.  اإلنفلونزا مثل خطيرة تكون الما   عادة ولكنها األنفلونزا،

من  لكن تطعيمهم، تم لو حتى باألنفلونزا األشخاص من قليل عدد

 .تحصينهم يتم لو لمقل تأثيرا مما أن يكون أ المحتمل

 لطفلي؟  آمن اللقاح هل
  وكالة  قبل من الحمل أثناء للستخدام ُمرخص اإلنفلونزا لقاح. نعم

  لقاحات أن تشير إلى األدلة من الكثير هناك. األوروبية األدوية

 .الوالدة حديث   ولطفلك لك   آمنة اإلنفلونزا

 

 البلدان من كبير وعدد المتحدة المملكة قدمت ،2009 عام منذ

  تلقتلقد . الحوامل للنساء اإلنفلونزا لتحصين روتينية برامج األخرى

  مراقبة وتم  الموسمية االنفلونزا لقاح الحوامل النساء من المليين

 . الرحم الذي في ولطفلك   لك   آمن اللقاح هذا أن ثبت. بعنايةن سلمته
 

 ؟ تحصينه يجب ال من يوجد هل

 من يعانون الذين األشخاص معظم إعطاء الممكن من يزال ال

  هذا مناقشة عليك   ولكن اإلنفلونزا لقاح لبيضمن ا خطيرة  حساسية

 .طبيبك   أو ممرضتك   مع أخرى  خطيرة حساسية أي مع األمر
 

  تحسسي فعل برد أصيبوا الذين ألولئك اإلنفلونزا لقاح إعطاء ينبغي ال

 . في السابق اإلنفلونزا لقاح
 
   للحامل؟ جانبية آثار أي اللقاح يسبب هل

  أثناء محددة جانبية أي آثار  توجد ال. جدًا  آمنة اإلنفلونزا لقاحات

  الجانبية اآلثار نفس من الحوامل النساء تعاني أن يمكن. الحمل

 حقن  مكان في األلم ببعض صابي  قدو . آخر شخص أي مثل البسيطة

  في  طفيف بارتفاع الناسبعض  يصاب  األحيان، من كثير في. اللقاح

  ردود. التحصين بعد أيام لبضعة العضلت في وألم  الحرارة درجة

 . جدا  نادرة األخرى الفعل

 
 .باإلنفلونزا يصيبك أن اإلنفلونزا لقاح يمكن ال

  لقاح على الحصولمن خلل   وطفلك نفسك حماية المهم من لماذا

 اإلنفلونزا
  تشملو.  الشتاء في عادة عام، كل يظهر العدوى شديد  فيروس اإلنفلونزا

  والتهاب العضلت وآالم والصداع والقشعريرة الحمى األعراض

  أنه  إال الناس، لمعظم بالنسبة خفيف مرض  أنه من الرغم علىف.  الحلق

 إلى يؤدي أن ويمكن للبعض بالنسبة للغاية خطيًرا يكون أن يمكن

ولو أنه نادر   وفاةال حتىوواإلدخال إلى المستشفى   الرئوي االلتهاب

  حدوثل متزايد خطر  وجود إلى األولية الدراسات تشيرو. الحدوث

 بفيروس المصابين األشخاص  لبعض بالنسبة ،الوفاةو مضاعفاتال

  مضى وقت أي من أكثر المهم من  لذلك اإلنفلونزا وفيروس  19فيد  كو 

 . اللقاح على الحصول

 

  الحوامل النساء  أن إلى أخرى ودول المتحدة المملكة في التجربة تشير

  المستشفى إلى إدخالهن ويتم خطيرة، بمضاعفات لإلصابة  عرضة أكثر

  نتيجة الوفاه العناية المركزة وحتى الى  الدخول نادرة، حاالت في أو،

 . الحوامل غير بالنساء مقارنة نفلونزااإل

 

  حدوث  خطر زيادة إلى أيًضا الحمل أثناء اإلنفلونزا تؤدي أن يمكنو

 . الوزن منخفض طفل إنجاب أو المبكرة الوالدة أو اإلجهاض
 
  اإلصابة من وطفلك   أنت   يحميك   الحمل أثناء اإلنفلونزا لقاح تلقي إن

  بسبب بالمرض لإلصابة عرضة كثرهم أ الصغار األطفال. باألنفلونزا

 كامل بشكلل نماءه اكتما يتم لم ذي ال ( المقاومة) المناعي جهازهم

ين في  ستمرت س. األنفلونزا لقاح إعطاؤهم يتم أن من أصغر وعمرهم

 احتمالية تقل وبالتالي نفلونزا،اإل موسم طوال ة حماي الحصول على ال

 .الوالدة الحديث طفلك إلى اإلنفلونزا نقل

 
 تاثير من بعد يولد لم الذي وطفلك   أنت   اإلنفلونزا لقاح يحميك أن يمكن

 .نفلونزااإل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


