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لماذا تتلقى اللقاح؟ 	1 	

ميكن للقاح اإلنفلونزا أن يوفر الوقاية من اإلنفلونزا.

اإلنفلونزا مرض معدي ينترش يف الواليات املتحدة كل عام، بني شهر أكتوبر 

وشهر مايو عادًة. وميكن ألي شخص أن يُصاب باإلنفلونزا، لكنها أكرث خطورة 

ع واألطفال  لبعض األشخاص. واألكرث ُعرضة لخطر مضاعفات اإلنفلونزا هم الرُضَّ

الصغار، واألشخاص الذين تبلغ أعامرهم 65 عاًما فأكرث، والسيدات الحوامل، 

واألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة أو املصابون بضعف جهاز 

املناعة.

االلتهاب الرئوي، وااللتهاب الشعبي، والتهابات الجيوب األنفية والتهابات 

األذن هي أمثلة للمضاعفات املرتبطة باإلنفلونزا. إذا كنت تعاين من حالة 

طبية، كمرض يف القلب أو الرسطان أو السكري، فقد تصبح الحالة أسوأ مع 

اإلنفلونزا.

ميكن لإلنفلونزا أن تسبب حمى ونافض )رعشة(، والتهاب الحلق، وآالم 

العضالت، والتعب، والسعال، والصداع، والرشح أو انسداد األنف. وقد يعاين 

البعض من التقيؤ واإلسهال، وإن كان هذا أكرث شيوًعا بني األطفال عنه بني 

البالغني.

كل عام تتسبب اإلنفلونزا يف وفاة آالف األشخاص يف الواليات املتحدة، ودخول 

عدد أكرب من األشخاص إىل املستشفيات. يوفر لقاح اإلنفلونزا الوقاية من 

ماليني األمراض وزيارات األطباء بسبب اإلنفلونزا سنوياً.

لقاح اإلنفلونزا 	2 	

تويص مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بأن يتم تطعيم كل شخص من 

عمر 6 شهور فأكرب يف كل موسم إنفلونزا. وقد يحتاج األطفال من عمر 6 

شهور إىل 8 سنوات جرعتني )2( يف موسم اإلنفلونزا الواحد. ويحتاج كل 

شخص آخر لجرعة واحدة )1( فقط يف كل موسم إنفلونزا.

ويستغرق بدء الوقاية حوايل أسبوعني )2( بعد التطعيم.

هناك العديد من فريوسات اإلنفلونزا، وتتغري دامئًا. يتم كل عام تحضري لقاح 

إنفلونزا جديد للوقاية من ثالث أو أربع فريوسات التي من املرجح أن تسبب 

مرًضا يف موسم اإلنفلونزا القادم. وحتى عندما ال يتطابق اللقاح مع هذه 

الفريوسات متاًما، قد يظل مبقدوره توفري بعض الوقاية.

لقاح اإلنفلونزا ال يتسبب يف اإلنفلونزا.

ميكن إعطاء لقاح اإلنفلونزا مع لقاحات أخرى يف نفس الوقت.

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية 	3 	

أخرب مقدم اللقاح إذا كان الشخص الذي يتلقى اللقاح:

عاىن من رد فعل تحسيس بعد جرعة سابقة من لقاح اإلنفلونزا، أو يعاين من  �

دة للحياة. أية حساسيات شديدة ُمهدِّ

� .)GBS سبق له أن أصيب مبتالزمة غيالن باريه )تسمى أيًضا

يف بعض الحاالت، قد يقرر مقدم الرعاية الصحية تأجيل تطعيم اإلنفلونزا إىل 
زيارة مستقبلية.

ويجوز إعطاء اللقاحات ألناس مصابني بأمراض خفيفة، مثل الربد. وعادًة 

ينبغي أن ينتظر األشخاص املصابني مبرض متوسط أو شديد إىل أن يتعافوا قبل 

تلقي لقاح اإلنفلونزا.

ميكن ملقدم الرعاية الصحية أن يعطيك مزيًدا من املعلومات.

 لقاح اإلنفلونزا )الخامل أو الَمأْشوب(:
ما تحتاج إىل معرفته
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مخاطر تفاعل اللقاح 	4 	

ميكن أن يحدث بعد لقاح اإلنفلونزا، أمل، واحمرار، وتورم يف موضع أخذ  �

الحقنة، وحمى، وآالم العضالت، والصداع.

وقد تكون هناك خطورة متزايدة بشكل قليل جًدا ملتالزمة غيالن باريه  �

)GBS( بعد أخذ لقاح اإلنفلونزا الخامل )تطعيم اإلنفلونزا(.

وقد يصبح األطفال الصغار الذين يأخذون تطعيم اإلنفلونزا مع لقاح املكورات 

الرئوية )PCV13( و/أو اللقاح الثاليث للدفترييا والتيتانوس والشاهوق 

)السعال الدييك )DTaP( يف نفس الوقت أكرث عرضة بشكل طفيف لإلصابة 

بنوبة تشنج بسبب الحمى. أخرب مقدم الرعاية الصحية إذا كان الطفل الذي 

يتلقى لقاح اإلنفلونزا قد تعرض لحدوث نوبة تشنج قبل ذلك.

أحيانًا ما يتعرض أشخاص لإلغامء بعد الخضوع إلجراءات طبية، ويشمل ذلك 

ات يف اإلبصار، أو  التطعيم. أخرب مقدم الرعاية إذا كنت تشعر بدوار، أو تغريُّ

طنني يف األذن.

وكام هو الحال مع أي عقار، يوجد احتامل ضئيل جًدا لحدوث رد فعل 

تحسيس شديد، أو إصابة أخرى شديدة، أو وفاة نتيجة اللقاح.

ماذا إذا حدثت مشكلة جسيمة؟ 	5 	

ميكن أن يحدث رد الفعل التحسيس بعد أن يغادر الشخص الذي تم تطعيمه 

العيادة. إذا الحظت عالمات رد فعل تحسيس شديد )رشى، أو تورم الوجه 

والحلق، أو صعوبة يف التنفس، أو نبضات قلب رسيعة، أو دوار، أو ضعف(، 

اتصل برقم 1-1-9 واعمل عىل نقل الشخص إىل أقرب مستشفى.

وبالنسبة للعالمات األخرى التي تهمك، اتصل مبقدم الرعاية الصحية.

ينبغي اإلبالغ عن ردود الفعل العكسية إىل جهاز اإلبالغ عن اآلثار العكسية 

للقاح )VAERS(. سيقوم مقدم الرعاية الصحية عادًة بتقديم هذا البالغ، أو 

 VAERS ميكنك أن تقوم بهذا بنفسك. عليك زيارة املوقع اإللكرتوين الخاص بـ

عىل www.vaers.hhs.gov أو االتصال بالرقم 1-800-822-7967. 

ص فقط لإلبالغ عن ردود الفعل، وال يقدم العاملون يف  VAERS ُمخصَّ
VAERS النصيحة الطبية.

	البرنامج الوطني للتعويض عن  	6 إصابات اللقاحات	

 The National Vaccine Injury Compensation Program
 )VICP( هو برنامج فيدرايل تم إنشاؤه لتعويض األشخاص الذين رمبا قد 

تعرضوا إلصابات بسبب بعض اللقاحات. عليك زيارة املوقع اإللكرتوين الخاص 

بـ VICP عىل www.hrsa.gov/vaccinecompensation أو 
االتصال بالرقم 2382-338-800-1 ملعرفة املزيد عن الربنامج وعن تقديم 

مطالبة. هناك حد زمني لتقديم مطالبة بالتعويض.

كيف يمكنني معرفة المزيد؟ 	7 	

اسأل مقدم الرعاية الصحية املتابع لك. �

اتصل بدائرة الصحة املحلية أو التابعة لواليتك. �

�  Centers for Disease Control and Prevention اتصل بـ

 )CDC( )مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها( :

اتصل بالرقم 4636ـ232ـ800ـINFO( 1ـCDCـ800ـ1( أو -

- www.cdc.gov/flu عىل CDC عليك زيارة املوقع اإللكرتوين الخاص بـ

Translation provided by the Immunization Action Coalition

Office use only

Vaccine Information Statement (Interim)

Inactivated Influenza 
Vaccine  Arabic

8/15/2019    |    42 U.S.C. § 300aa-26

https://www.cdc.gov/flu

