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التقوى

هي  �خلنا�ير  @نفلونز� 
تسببه  تنفسي،  مر¦ 
منط  �إلنفلونز�  ف;�¢  من  ساللة 
�لف;�¢   .H1N1 �يسمى   (%)
�ملوÊية   Dلتفشيا� يسبب  نفسه 
بصو�!  �لبشر  بني  لإلنفلونز� 
�لنسخة  هذ£  �لكن  منتظمة. 
حتتو�  فهي  Òتلفة  منه  �ألخ;! 

ما\! ���ثية Òتلفة.
 �مع %? هذ� �لف;�¢ قد يكو? 
%صبح  %نه  @ال  �خلنا�ير،  من  Äتًيا 

�ميكن  متاًما،  بشرًيا  ف;�ًسا  �آل? 
ع�  آلخر  شخص  من  ينتقل   ?%
�لسعاp ��لعطا¢ بالطريقة نفسها 
�ل� تنتقل فيها ف;�ساD �إلنفلونز� 

�ملوÊية.
�خلنا�ير  @نفلونز�   Dخذ% لقد 
 >�% Dمنذ %? ظهر Øباجتيا¨ �لعا
 ��{Ä ملكسيك � شهر� � Dحلاال�
 ãيÊ� لتشكل   ،٢٠٠٩ (ما�¢) 
�إلنفلونز�  من  �أل�<  �جلائحة 
 ?% Â��شى �خلì� .منذ ٤٠ سنة

يصاµ ֲדا ماليني �لنا¢.

جائحا6 �إلنفلونز�، تا
�ًيا
حو�\§  �إلنفلونز�   Dجائحا  ?@
نا\�! لكنها متكر�!. �خالp �لقر? 
منها  ثال§  هنالك  كا?  �ملاضي 
كالتا÷  �هي  �ملاليني،  فيها  قضى 

:bسب �ألعو�®
١٩١٨: جائحة �إلنفلونز� �إلسبانية؛ 
 �  ãفتك �ألكئر   Âلوبا�  D�عت��
منط  %حدثها  �قد  �حلديثة،  �لعصو� 
من ساللة �إلنفلونز� H1N1. �ُقد� 
%صيبو�   Øلعا� من سكا?   ٪٤٠ ?%
حينها، �ماD فيها %كثر من 	سني 
مليو? شخص، �كا? صغا� �لبالغني 

هم �ألشد تأثًر�.

�لدكتو�: @يهاµ 3مد ّ#و\ *

pطبيب %طفا *
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١٩٥٧: �إلنفلونز� �آلسيوية؛ قتلت 
مليو� شخص، سببها شكل بشر� 
مع   òمتحد  ،H2N2 �لف;�¢  من 
ساللة طافر! توجد � �لبط �ل��. 
 �بالتحر �جلائحة  تلك  تأث;  ُقلَِّل 
�ل�  �لصحية   Dللسلطا �لسريع 
 ãلقاح �صنعت  �لف;�¢   D\حد
كبا�  �كا?  قص;!.  فتر!   pخال

�لسن هم �ألكثر @صابة.
�كتشف  تفّشي  حد§   :١٩٦٨
ساللة  �سببته  هونكونغ،   � %�ًال 
مليو?  üو  �قتلت   H3N2 تدعى 
شخص � �لعاØ، �كا? معظم من 
ماD من كبا� �لسن فو{ عمر ٦٥ 

سنة.
 Dحجم �لوفيا bلسابقة تقز� bأل�قا� ?@
 ãنفلونز� �خلنا�ير، فوفق@ �لناIة عن 
منظمة   D�Âإلحصا حتديث  آلخر 
 ٢٩ تا�يخ   æح� �لعاملية  �لصحة 
 Dصابا@ ُسّجلت   ،٢٠٠٩ نوفم� 
 �%  òبلد %كثر من ٢٠٧  مؤكد! � 
مقاطعة، �قر�بة ٨٧٦٨ حالة �فا!. 
علمã %? �إلنفلونز� �ملوÊية �ل� حتد§ 
®سب   ãسنوي تقتل  منتظم  بشكل 
ما  �لعاملية  �لصحة  منظمة   Dتقدير�

بني �بع @< نصف مليو? شخص.

ف?-�  عن  �لعلما|   Iيقو  �Qما
Bنفلونز� �خلنا�ير؟

 >@ %جريت  �ل�   Dلتحليال� تش; 
هيِّن  ف;�¢  مع  نتعامل  %ننا  �آل? 
بف;�¢   òبد% تقا�? خطو�ته  �ال 
�لطيو�  @نفلونز�  H5N1 %� ساللة 

 pخال  ò;كث  Âلعلما� %قلقت  �ل� 
 ?% �لبعض  �يتوقع  �ألخ;.  �لعقد 
حلد�§  سيحتا¶   H1N1 ف;�¢ 
 � يتسبب   æح %خر�  طفر! 
لكن   .Dلوفيا� من  كب;!  %عد�\ 
�ملستحيل  من  �حلا÷  �لوقت   �
ֲדا  سيتابع  �ل�  �لكيفية  عن  �لتنبؤ 
 Âلف;�¢ س;£. %ثا� بعض �لعلما�
 H1N1 ¢�;ف õا�¾ من ��تباÒ
@نفلونز�  بف;�¢   ،ãنسبي �يِّن �
خطو�!،  �ألكثر    H5N1 �لطيو� 
مولدò ف;�سã خا�قã ميلك �لقد�! 
�لبشر  بني  بسهولة  �النتشا�  على 
من  �لكن   .òشديد  ãمرض  ãمسبب
غ; �ملتوقع حد�§ }لك، %� على 
 ãضعيف pيبقى هذ� �الحتما �ألقل 
 H5N1 كما كا? \�ئمã، فف;�¢ 
ما ��p موجو\ò منذ عقد من �لزمن 
ف;�¢  مع  �حتا\   �% �د§   Ø�

�إلنفلونز� �ملوÊية �لعا\�.

  H1N1 �-?ف
(�إلنفلونز� �ملو�ية/ Bنفلونز� �خلنا�ير)

�إلنفلـونز�   Dف;�سـا  ?@
�ل��تينني  ®سب  تصنف   A
�ملوجو\ين على �لسطح �خلا�جي 
 � (H) Hemagglutinin  للف;�¢؛

.( N)Neuraminidase

هي  �خلنا�ير  @نفلونز�  ساللة   ?@
نفسه  �لنمط   ،H1N1 ف;�¢ 
�ل�  �ملوÊية  لإلنفلونز�  �ملسبب 
تنتقل ع� �لعاØ سنويã، �تقتل ما 
�ملصابني  من    ٪٠,١ من   µيقر
ֲדا %� %كثر من }لك عند حد�§ 
�تتميز  �لسنني،  بعض   �  Âبا�

بأóا:
�لعطا¢  ع�  بسهولة  تنتقل   *

.pلسعا��
* %عر�ضها %قل شد!، لكن ميكن 

%? متُيت.

 H5N1 �-?ف
(
(Bنفلونز� �لطيو

 Dطفر� فيه  حتد§   ?% ميكن   *
بسرعة.

* يتسبب � مر¦ شديد �ميكن 
%? �د§ �لتهاًبا �ئوًيا.
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%ما  �لطيو�  بني  بسهولة  ينتشر   *
�نتقاله بني �لبشر فهو نا\�.

بف?-�  �ملر|  ُيصا�  كيف 
Bنفلونز� �خلنا�ير؟

�لف;�¢ يسر� بسهولة بني  هذ� 
�لبشر على غر�� ف;�¢ �إلنفلونز� 
من   pالنتقا� �ميكنه  �ملوÊية 
�لر}�}  بوساطة  Äخر   >@ شخص 
�ملتطاير �لذ� ينبعث من �لشخص 
 �% pلسعا� Âبالعد�� %ثنا µملصا�
�لعطا¢، %� عن طريق �أليد� %� 

�لسطو¨ �مللّوثة به. 

.عر�� Bنفلونز� �خلنا�ير
 � �خلنا�ير  @نفلونز�  %عر�¦   ?@
�إلنفلونز�  ألعر�¦  مماثلة  �لبشر 
 ،pسعا �العتيا\ية: #ى،  �ملوÊية 
%نف  سيال?  �حللق،   �  Ø%
�عطا¢، صد�� �Äالb � �جلسم 
�قشعرير!. بعض �ملصابني �د§ 
 ?@ .pسها@ �% Âلديهم غثيا? �قي
�لكث; من �لذين يصابو? بف;�¢ 
�إلنفلونز� �ملوÊية ال تظهر عليهم 
%� %عر�¦، �يقوp �خل��Â %? هذ� 
 ،Dميكن حد�ثه � نصف �حلاال

 Dما � @نفلونز� �خلنا�ير فقد %شا�%
%صل  من  فقط   òحد��  ?% \��سة 
يبقى  بالف;�¢  مصابني   pطفا%  ٤

\�? %عر�¦.

ما هي .خطا
 �إلنفلونز�؟
@? �ملشكلة � @نفلونز� �خلنا�ير هي 
 � خفيفة   Dإلصابا� كو?  مع  %نه 
يتعافو?   ٪٩٨ üو   ?%� معظمها، 
 � �لعال¶  لتلقي  �حلاجة   ?�\
�ملستشفى، @ال %? �ألطباÂ �جد�� %نه 
من �ملتعسر جدò �لتنبؤ مبن ستحد§ 
لديه �ختالطاD �تسوÂ حالته، �لذ� 
�صف �لف;�¢ بأنه }� �جهني. @? 
ُخمس �ألشخاÏ �لذين ماتو� بسبب 
�لف;�¢ كانو� %صحاÂ قبل @صابتهم 
�ليس لديهم مشاكل صحية ُتذكر. 
@ال %? هنا� ÅموعاD 3د\! تعر¾ 
بأóا %كثر خطو�!، فالنساÂ �حلو�مل 
يصل �حتماp @صابتهن مبر¦ خط; 
 pألطفا�� %ضعا¾،   ٤  �%  ٣  >@
�لصغا� %يضã لديهم معدالD %على 
ُيعز�  �قد   Dملستشفيا�  �  pللقبو
على   Âألطبا�  bقد�@  >@ جزئيا  }لك 
من  %سر�  بشكـل  قبو�ـم 

غ;هـم.

�ملالمح �لسريرية للحاال6
�خلط?� من Bنفلونز� �خلنا�ير

%كدD مذكر! صا\�! عن منظمة 
�لصحة �لعاملية عقب �جتما� عقد 
� ��شنطن شا�� فيه üو ١٠٠ 
من �ألطباÂ �خ��Â �لصحة �لعامة 
تشرين  شهر   �  Øلعا�  Âاü% من 
�أل�p/ %كتوبر ٢٠٠٩، %ّ? �لغالبية 
�لذين   Ïألشخا� من  �لعظمى 
 Âاü% للعد�� � Iيع  يتعّرضو? 
�لعاØ ما ��لو� ُيصابو? مبر¦ شبيه 
باإلنفلونز� �لعا\ية �%? @صابتهم ال 
ير�فقها مضاعفاD، �%ّنهم ُيشفو? 
منها متامã � غضو? %سبو� ��حد، 
 � ôهم ال �تاجو? @< عال¶ ط�

%غلب �ألحيا?.

�حلاجة �B �لعناية �ملرّكز� 
باملر¦  �ملصابني  معظم  يو�جه 
 Âللشفا �يتماثلو?  %عر�ضã خفيفة 
�لد�عمة  �لرعاية  �ُتعّد  بيوִדم.   �
من  قسـط  %خذ   - �لبيـت   �
�لر�حة �شرµ كمياD كب;! من 
 -bمسّكن لآلال bلسو�ئل ��ستخد��
 .Dكافية كعال¶ � معظم �حلاال
 bعد  µلشبا��  pلألطفا (�ينبغي 
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حتتو�  �ل�   Dملسّكنا�  bستخد��
من  �دثه  قد  ملا  �ألس�ين  على 
 "b�
�ختالطاD، كـ "متال�مة 
 bستخد�  ?@  ،"Reye Syndrome"

بوجو\ ف;�¢ �إلنفلونز�).
@ال %? �لقلق باD ينصب حاليã على 
سرعا?  �ملرضى  من  3د\!   Dفئا
متر{ٍّ  �ئو�   µبالتها ُيصابو?  ما 
�خلطو�!.  شديد   "Progressive"

�غالبã ما يتر�فق �اللتهاµ �لرئو� 
�لشديد لد� هؤالÂ �ملرضى بفشل 
�لربو  تفاقم   �% �ألخر�   Âألعضا�
�و�ئية � �لطر{  %مر�¦   �%  ôلقص�

�ملزمنة �ملوجو\! لديهم.
�ملرضى صعب   Âهؤال عال¶   ?ّ@�
ال  معقد!  �سائل  �يتطّلب   òجد
تتوفر غالبã @ال � �حد�D �لعناية 
على   Âلعب� سيزيد  ّمما  �ملركز!، 
يفو{  قد  بشكل   Dلوحد�� هذ£ 

طاقة �ستيعاֲדا. 
�يعت� �إللتهاµ �لرئو� بالف;�¢ 
 Dحلاال�  � ُيالحظ  ما  َ%ْشَيع 
�لوخيمة �هو %ك� مسّبباD �لوفا!. 
��جدD @صاباD جرثومية ثانوية 
 .ãملميتة تقريب� D٣٠٪ من �حلاال�
�قد كا? �لفشل �لتنفسي ��لصدمة 

�ملعند! %� �ل� ال تستجيب للعال¶ 
 Irreversible" معكوسة  غ;  فهي 
shock" فهي %شيع %سباµ �لوفا!. 

 
�
�لفئا6 �ألكثر خطو

�خيمة   Dاال® �إلصابة  خطر   ?@
لد�  %على مستوياته  يبلغ  مميتة   �%
ثال§ فئاD هي: �حلو�مل، السيما 
من  �ألخ;!  �لثالثة  �ألشهر   Âثنا%
�حلمل، ��ألطفاp \�? سن �لثانية، 
مزمنة،  �ئوية  بأمر�¦  ��ملصابو? 
تزيد  �قد  �لربو.  }لك   � مبا 
Òاطر  من  �لعصبية   Dالضطر�با�
�خيمة،   Dاال®  pألطفا� @صابة 
كما لوحظت �لبد�نة � عد\ كب; 
 ò;لشديد!، @ال %? كث� Dمن �حلاال
 ãلوخيمة %صابت شباب� Dمن �حلاال
كانو� � صحة جيد! قبل @صابتهم 

بالعد��.

�لعد-�   
�نتشا من  �لوقاية  سبل 
�لصحة  منظمة   Dتوصيا "حسب 

�لعاملية": 
�لتد�ب;  �Çا}   Âينبغي على �ألصحا

�لتالية:
تبد�  شخص   �ّ% عن  �البتعا\   *

عليه %عر�¦ تشبه %عر�¦ �إلنفلونز� 
مسافة ال تقّل عن متر ��حد.
* جتّنب ملس �لفم ��ألنف. 

 Âباملا  òجيد �أليد�  غسل   *
 pلصابو? %� تكر�� تنظيفها مبحلو��
�لفم  ملس  بعد   ãخصوص) كحو÷ 
%� �ألنف %� سطو¨ ُيحتمل تلّوثها 

بالف;�¢).
* جتّنب Òالطة �حلاالD �ملشتبه فيها 

عن كثب. 
�لفتر!  من  �إلمكا?،  قد�  �حلد،   *

�ل� ُتقضى � �ألماكن �ملز\#ة. 
بفتح  �ملساكن  ִדوية  حتسني   *

�لنو�فذ.
* �تبا� �ملما�ساD �لصحية مبا � 
 pكافية �تنا� bفتر! نو Âلك قضا{
على  ��ملحافظة  مغذية  %طعمة 

�لنشاõ �لبد�. 
%ما من تظهر عليه %عر�¦ �ملر¦ 

�ملذكو�! سابقã فينبغي عليه:
* %? يظل � �لبيت �%ال يذهب @< 
 õعمله %� @< �ملد�سة %� �الختال

باجلمو� �لغف;!.
من  �لكث;   pيتنا�� يرتا¨   ?%  *

�لسو�ئل.
باملنا\يل  ��ألنف  �لفم  تغطية   *
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�لعطا¢   �%  pلسعا� عند  �لو�قية 
�ملستخدمة  �لو�قية  �ملنا\يل  �@تال¾ 

بالطريقة �ملناسبة.
 Âبالصابو? ��ملا òغسل �ليدين جيد *

خاصة بعد �لسعاp %� �لعطا¢.
* @خبا� �ألسر! ��ألصدقاÂ باملر¦ 

�جتنب �ملخالطة �للصيقة بالنا¢.

ما�Q عن �ستخد�U �ألقنعة؟ 
 Ø  �{@ قنا�   Âتد��� ضر��يا  ليس 

تكن مريضا.
%ّما @}� كنت تعت� بشخص مريض 
كنت   �{@ قنا�   Âتد��� لك  فيمكن 
عليك  � ب  مباشر  بتما¢  Çالطه 
�ستعماله  بعد   òفو� منه  �لتخّلص 
}لك.  بعد   òجّيد يديك  �تنظيف 
 >@  Dضطر���  ãمريض كنت   �{@�
�لسفر %� �اللتقاÂ بأشخاÄ Ïخرين 

فعليك بتغطية فمك �%نفك. 
@ّ? �ستخد�b �ألقنعة � مر�فق �لرعاية 
ميكنها  �ل�  �لتد�ب;  من  �لصحية 
 ?ّ% غ;  �إلنفلونز�،  سر�ية  من  �حلد 
صحيح  غ;  بشكل  قنا�   bستخد��
من  فعًال  تزيد  قد  �ل�  �ألمو�  من 
Òاطر �لعد�� بدًال من �حلد منها. 
%قنعة   bستخد�� تعّين   �{@ �ينبغي، 

�ّتبا� �لنصائح �لتالية:
�لفم  لتغطية  بعناية  �لقنا�  �ضع   *
��ألنف ��بطه بأما? للحد @< %\� 
�لوجه  بني   Dلثغر�� من  مستو� 

��لقنا�. 
* جتّنب ملس �لقنا� %ثناÂ ��تد�ئه. �ال 
مستعمل-  قنا�  مالمسة  عند  بّد، 
عند نزعه %� غسله مثًال- من تنظيف 
�أليد� باملاÂ ��لصابو? %� باملحاليل 

�لكحولية لتنظيف �أليد�. 
* �الستعاضة عن �ألقنعة �ملبّللة فوً�� 

بأقنعة جديد! جافة �نظيفة. 
�ألحا\ية  �ألقنعة   bستخد��  bعد  *
�الستعماp مّر! %خر�- �ال بّد من 

�لتخّلص منها فو� نزعها

�B |م� �ب �للجو
�لرعاية �لطبية؟ 

�لرعاية  ملر�كز   µلذها� للفر\  ينبغي 
 �% �لتنفس  @}� ما شعر بضيق  �لطبية 
صعوبة فيه، %� @}� ما ال�مته �حلمى 
ألكثر من ثالثة %ياb. �ال بّد لألهل 
من  باملر¦  %طفا�م   µُيصا �لذين 
�لتوجه ملر�كز �لرعاية �لطبية @}� %صبح 
�صعوبة  بسرعة  يتنفسو?  %طفا�م 
.Dصيبو� باحلمى %� باختالجا% �{@�

�ستخد�U �أل�-ية �ملضا��
 A للف?-سا6 ملكافحة �إلنفلونز� 

H1N1 من �لنمط
عا\ً! �  يستخدما?   ?�Â��\ هنالك 
عال¶ �إلنفلونز� �Óا �أل�سيلتاميف; 
(تاميفلو) ��لز�ناميف; (�يلي�ö)، �Óا 
�ألعر�¦  من شد!  �حلد  يفيد�? � 
 pحتما� ��لتقليل من  �ملر¦،  �فتر! 
 ?@ خط;!.   Dختالطا� حد�§ 
 ãيض% ميكن  �أل\�ية  هذ£   bستخد��
�لعد��  نقل  فرصة  من  يقلل   ?%
 Âلد��� لآلخرين بنسبة ٨٪. @ال %? 
 ب %? يعطى مبكرò ليكو? فعاًال.

�ملضا\!  �أل\�ية   bستخد�� �ينبغي 
�لوطنية  للخطط   ãطبق  Dللف;�سا
�إلنفلونز�،  بالتأّهب جلائحة  �خلاصة 
�Çا}  من   Âلألطبا بّد  ال  كما 
 >@ ò\هذ� �لشأ? �ستنا � Dلقر����
�ا  يتعّر¦  قد  �ل�  �ملخاطر  تقييم 
 Dكل مريض، �ينبغي � كل �حلاال
�بني  �ملحتملة  �ملخاطر  بني  �ملو��نة 

�لفو�ئد �ملرجو! من تلك �أل\�ية.
 

فعالية .�-ية �إلنفلونز�
Iعند �ألطفا

%ثا� �لباحثو? شكوكã حوp سياسة 
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 Dللف;�سا �ملضا\!  �أل\�ية   Âعطا@
لألطفاp �ملصابني بإنفلونز� �خلنا�ير. 
�@? \��سة � �ملجلة �لطبية �ل�يطانية 
 Dلف;�سا�  D�\مضا  ?%  Dظهر%
�ملر¦  فتر!  تقصر   ?% ميكن  %óا  مع 
نا\�ò ما متنع  %óا  يومã �نصف، @ال 
�الختالطاD لديهم � حالة �إلنفلونز� 
 D�;ية، فضًال عن حد�§ تأثÊملو�
جانبية كاإلقياD�Â � حالة �لتاميفلو. 
من  ثومسو?  ماثيو  �لدكتو�   pيقو
جامعة %�كسفو�\ �لذ� قاb مع فريقه 
مبر�جعة نتائج عد! \��ساD %جريت 
�عالجها  �ملوÊية  �إلنفلونز�   pحو

:Dلف;�سا� D�\مضا bباستخد�
 bنتيجة ®ثنا تش; @< %? �ستخد� ?@"
مضا\�D �لف;�ساD قد ال يكو? له 

."pفائد! كب;! عند معظم �ألطفا
هيو  �ل��فيسو�  �إلنفلونز�  خب; 
بنينغتو? قاp @? هذ£ �لنتائج Ø تكن 
 ãما كا? معر�ف Dمفاجئة �قد عز�
لعقا�   ?@" �لتاميفلو:  عن   ãسلف
عالًجا  ليس  �لكنه    ��ً�\ �لتاميفلو 

سحرًيا".
@ال %? مسؤ�÷ �لصحة �ملد�فعني عن 
 bلعد òهذ£ �لسياسة يقولو? %نه نظر
 Dإلثبا �أل\لة  من  يكفي  ما  توفر 

عدb فعاليتهما � �إلنفلونز� �حلالية، 
%سا¢  هي  تبقى  �أل\�ية  هذ£  فإ? 
 Dللقاحا� توفر  حني   >@ �لعال¶ 
 ?@� جديد!،  %®ا§  نتائج  �ظهو� 
�لنصح �ال¾ }لك قد ينطو� على 
خطو�!. �هنا� �لكث; من �أل®ا§ 
��لعال¶  �ملر¦   pحو  ãحالي جتر� 

��للقا¨.
من  يعانو?  �لذين  أل�لئك  بالنسبة 
�لنصيحة  فإ?  شديد!،  %عر�¦ 
 Âهي @عطا pتز� �ألفضل حاليã  ما 

عقا� �لتاميفلو مبكًر� ما %مكن.

هل �ب .خذ �للقا;؟
 ãف;�س ليس   H1N1 ف;�¢   ?@
قاتًال، @ال %نه ميكنه %? يقتل، ��ذ� 
مهم،  �للقا¨  %خذ  فإ?  �لسبب 
 Âضمانة %? هذ� �لوبا ��ليس هنا
فقد  �حلا÷،   Âلشتا� بعد  سينتهي 
�مع   .ãيض%  b\لقا�  bللعا يستمر 
�إلنفلونز�   Dجائحا من  كل   ?%
سنة   Dستمر� �لعشرين  �لقر?   �
تقريبã، @ال %? �إلنفلونز� �إلسبانية 
موجة   Dشهد قد   ١٩١٨  bلعا
 ١٩٢٠ bعا >@ Dثانية �ثالثة �متد

.Dمسببة �ملزيد من �لوفيا

لقد ُصنع عد\ من �للقاحاD لف;�¢ 
@نفلونز� �خلنا�ير، �قد بد% �لعديد من 
�لد�p بإعطاÂ �للقا¨ �تعطى �أل�لية 
�خلطو�!  عالية   Dللفئا �لتلقيح   �
بأمر�¦  كاملصابني   ،>�% كمرحلة 
مزمنة كالربو �لقصô ��لد�Â �لكيسي 
�لقلبية  ��ألمر�¦  ��لسكر�  �لليفي 
�غ; }لـك، �كذلك �حلو�مـل، 
 Âلصحية كاألطبا� Dموظفي �خلدما�
%�لية  تعطى  كما   ،Dملمرضا��
 Dسنو�  ٥  ?�\ �لصغا�   pلألطفا
مشاكل  لديهم  تكن   Ø �لو   æح
من  �لكث;   ?% @ال  سابقة.  صحية 
�لنا¢ ال يز�لو? متخوفني من �للقا¨ 
�ل�  �العتيا\ية  غ;  للسرعة   òنظر
%ُنتج ֲדا �للقا¨ �ألنه Ø ُيخت� على 
 Dحاال معظم  �أل?  ��سع،  نطا{ 
خفيفة  %óا  يبد�  باملر¦   Dإلصابا�
@< متوسطة �لشد!. �مع %? �لعديد 
ينصحو?   Dحلكوما��  Â��خل� من 
من  للوقاية  �سيلة  كأفضل  باللقا¨ 
�ملر¦، @ال %? �خليا� قد تر� للنا¢ 
 .Dللقا¨ � معظم �حلاال� � %خذ 
 ãلنا¢ �ملتخوفني من �للقا¨ غالب� ?@
 ،Dما يتحدثو? عن خطر �الختالطا
 òكر{ Dحد %كثر هذ£ �الختالطا%�
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التقوى

�هي  با�يه،   
غيال متال�مة  هو 
�جلها�  يهاجم  �فيه  نا��  مر� 
�لعصبية،  للشخص خاليا"  �ملناعي 
مؤ�ي4 23 ضعف عضلي -� شلل. 
 
-  23 تش6  �لدالئل  معظم   
3
�إلصابة ֲדذ�  يزيد خطر  �للقاB ال 
�ملر�، 3ال -
 هناE ���سة تش6 23 

 -خذ لقاB �إلنفلونز� يزيد �خلطر -
 Hمن �ملخا�� .H23 سبعة -ضعا
 Bخذ �للقا- 
- Jلنا� Kلد Kألخر�
باإلنفلونز�.  �إلصابة   MدN قد 
Qلك  صحة   
ينفو  Sألطبا�  
- 3ال 

 لقاحاU �إلنفلونز� ال - 
�يؤكد�

حتوX ف�6ساU حية.
 ،Bللقا� بسبب   Uللوفيا بالنسبة 
تر�قب  �لعاملية  �لصحة  فإ
 منظمة 
-شخا^  بضعة   
- �مع  Qلك، 
3ال   ،Bللقا�  S3عطا بعض  ماتو� 
�لعاملية  
 موظفي منظمة �لصحة -
 bبتنا� لذلك  صلة   X- نفو�  قد 

.Bللقا�
3
 ف�6ساU �إلنفلونز� تتغ6 ��ئم4، 
3
 �للقاحاU �حلالية معدe fيث �
بعض   Mلو حد  hاية حi تؤمن
�لتغيj 6 تركيب �لفJ�6 �ملسبب 
للجائحة، �لكن هناE ��ئم4 خطر 

 J�6هذ� �لف j 6تغ6 كب Mحد�
 Bمع �لوقت ليس فقط ليصبح �للقا
�يصبح  بل  منه،  للوقاية  qد  غ6 
 
3� -يض4.  فتك4  -كثر   J�6لف�
تر�قب  �لعاملية  �لصحة  منظمة 
eر^ حد�M عالماU ملثل هذ" 
�لتغيU�6، �23 �آل
 s يسجل 3ال 
حد�M طفرf بسيطة j عد� قليل 
من �حلاالU، �لكن ليس 23 �حلد 

�لذX يستدعي قلق4 ��ئًد�.

ما هو 	لدليل على سالمة 	للقا�؟
من  لنوعني  -��با   j ُ�ّخص 
�خلنا�ير؛  3نفلونز�  ضد   Bللقا�
 Mحد� ،
باندميـريكس �سيلفابا
Qلك - كما يقوb �ملسؤ�لو
 عن 
على  جتريبهما  بعد  �لترخيص- 
 .bطفا- بينهم  �من   Jلنا�  Hال�
�من  �للقاحني  كال   
- ��ستنتجو� 

.bفعا�
 bجلانبية خال�  U�6لتأث� -شيع   
3  
 Mلتجربة كانت طفيفة مثل حد��
صد�� -� -s مفصلي -� -s عضلي 

-� iى �تعب.
3
 فترf �ختبا� �ترخيص �للقاحني 
 2�-  U-بد �قد  سريعة،  كانت 


 هذ" - 3ال  �لصيف،   j لتجا���
بالنسبة  مستغربة  ليست  �لسرعة 
عموًما،  �إلنفلونز�   Uللقاحا
 Bللقا بالنسبة   bحلا� �كذلك 
�هذ�  عا�؛  كل  �ملو�ية  �إلنفلونز� 
�ألساسية   Uملكونا�  
أل ممكن 

للقاB هي نفسها.
-سأb �هللا � �لكم �لعافية من كل 

��S ��لسالمة من كل مكر�".

ِفي  	ْلَعاِفَيَة  �ْسَأُلَك َ "نِّي  "	للَُّهمَّ 
ْنَيا َ,	ْآلِخَرِ)، 	للَُّهمَّ ِ"نِّي �ْسَأُلَك  	لدُّ
َ,ُ/ْنَياَ.،  ِ/يِني  ِفي  َ,	ْلَعاِفَيَة  	ْلَعْفَو 
�ْهِلي َ,َماِلي. 	للَُّهمَّ 	ْسُتْر َعْو4َ	ِتي ,َ
َ,:ِمْن 4َْ,َعاِتي، 	للَُّهمَّ 	ْحَفْظِني ِمْن 
َبْيِن َيَد.َّ َ,ِمْن َخْلِفي َ,َعْن َيِميِني 
�ُعوُ= َ,َ َفْوِقي،  َ,ِمْن  ِشَماِلي  َ,َعْن 
َتْحِتي."  ِمْن   Aَْغَتا�ُ  Cْ�َ ِبَعَظَمِتَك 

(من -�عية �لرسوb �لكرمي �)

"F4َِّ 	ْنُظـْر "لينا ,"D ما 	بُتِلينا، 
,	ْغِفـْر َلنا ُ=نوَبنـا ,	ْعُف عن 
 C,مـٌر ِبُد� Iَُمعاِصيَنـا. ال يتغ
تغيOI، ,ال يأN ,ال ُيَر/ُّ َبالM "ال 

".Oِبتْقِدير
 (من -�عية �ملسيح �ملوعو� �)




