
األنفلونزا وباء تسببه فيروسات ويكثر انتشاره 
في فصل الشتاء. فيسبب حمى وأملا في العضالت 
وانسداد  عاما  وإضطرابا  احللق  وألم  وصداعا 
تسببها  قد  حاالت  كلها  اجلاف.  والسعال  األنف 
فيروسات أخرى. وتتحسن األعراض في غضون 
أسبوع ويكن قد يستمر السعال والشعور بالتعب 

ملدة أسبوعني آخرين.

معلومات للمرضي
2012 

 www.camfic.cat :36ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات على موقعنا على االنترنت

أنفلونزا

ماذا أفعل في حال أصبت باألنفلونزا؟
• ينصح األطباء بالراحة ولزم الفراش مادامت احلمى 

مرتفعة أو أعراض التعب بارزة.
)املاء،  يوميا  السوائل  من  ليترين  من  أكثر  إشرب   •

العصائر، الزهورات، احلساء(
• تناول الباراسيتامول لتخفيض احلمى كل 6 ساعات، 
إن لم تكن تعاني من احلساسية. كما يستحسن تدليك 
جميع أعضاء اجلسم بواسطة أسفنجة مبللة مباء فاتر.
• إن املضادات احليوية ليست مفيدة ملداواة األنفلونزا.

متى تستشير الطبيب؟
• استشر الطبيب إذا دامت احلمى أكثر من 4 أيام أو 

كنت تعاني من حاالت اختناق.
طريق  عن  املعلومات  من  مزيد  على  احلصول  ميكنك 
التصال بـ Sanitat Respon 902111444 أو مبركز 

الرعاية الصحية األولية.

كيف حتد من انتشار العدوى؟
• إن أنفلونزا هو مرض معد.

• ينبغي على املريض وعلى جميع أفراد األسرة غسل 

أيديهم باملاء والصابون.
مبناديل  واألنف  الفم  غط   العطس  أو  السعال  عند   •

ورقية وارمي املناديل في كيس وسكره جيدا.
• ينبغي أن تهوي غرفة املريض فإفتح النافذة عدة مرات 

في اليوم.

هل اللقاح متوفر؟
• تتغير الفيروسات باالستمرار وحتضر لقاحات جديدة 
في كل عام بحسب الفيروس اجلديد التي سوف ينتشر 

في الشتاء املقبل.

إن لقاح االنفلونزا مفيد للناس املعرضني ملخاطر ناجتة 
عن مضاعفات االنفلونزا. وملن هم فوق ستني عاما أو 
إلتهاب  من  القلب،  في  مزمن  من مرض  يعانون  الذين 
الشعبي، من الكلى واملصابني مبرض السكري والذين 
يعانون من نقص في املناعة. والنساء احلوامل واألطفال 

الذين يعانون من أمراض مزمنة أيضا.
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