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�&هلـك  نفسـك   dِ
ِمن "$نفلونز� �لطيو1"


نفلونز�  ف��¢   u8حد
�لطيوK� Kتباكا على �لصعيد 
�لعاملي ��عُتC �باg حيث 8نه 
تفشى [ عديد من �لبلد�� 
�8صبح ُيهد0 بكاKثة فظيعة 
��K8ًحا  حصد  ألنه  �.لك 
هذ}  خال/  �من  كث��. 
�لسطوK سأحا�/ �لتعريف 
�لف��¢  هذ�  بطبيعة 
 oلفتا@، �كيف يتم �لتقا�
�لعد��، �ما هي �خلطو�� 
�لÌ Hب �æا.ها منذ �آل� 
�ستعد�0  على  نكو�  لكي 
هذ�  �صو/  حا/   ]  Xتا

ال  منطقتنا   �
 �لف��¢ 
قدK �هللا.

 Kنفلونز� �لطيو
ال شك �8 
�لبعض  ُيلقبه  كما   �8
طاعو� �لعصر قد تفشى [ 
�لبلد�� �8صبح   �لعديد من 
بأكمله  �لعا£  يهد0  خطر� 
حيث 0قت 8جر�¢ �خلطر 
منذKً� بكاKثة قد ال ªمد 
سبب   �8 �ُيعتقد  عقباها. 
�إلصابة هو �لتعر¾ �ملباشر 
للطيوK �ملصابة �8 مالمسة 
8سطح ملوثة ֲדذ� �لف��¢ 
�بالتا¥ تنتقل �لعد�� بعد 
مالمسة �لفر0 لعينه �8 فمه 

�8 8نفه.
ما   �
 �آل�  �سأتطر& 

ُكتب �8 س�مع عن هذ� 
�لف��¢ �نتعر� عن قر^ 
على كيفية �نتقا/ �لعد�� 
�كيفية tاية 8نفسنا �.لك 
باإلجابة على بعض �ألسئلة 
�لكن  ìاطرنا.  جتو/   Hل�
قبل �8 �و¾ [ هذ� 0�8 
عن  مبدئيا  8عرفكم   �8
 Hل�  Kلطيو� 
نفلونز�  ماهية 
معد  ف��سي  مر¾  هي 
 Cُتعت�  .Kلطيو� �يصيب 
\ذ�   �Kًمصد �لCية   Kلطيو�
ينتقل  
نه  حيث  �لف��¢ 
هجر�  فتر��   ] خاصة 
بعض   ]  Hل��  Kلطيو�

يا}  حاملة  تكو�  �ألحيا� 
به  مصابة  تكو�   �8  ��0

�نتقاله   ] تساهم  �لكنها 
��لِدَيكة  �لبط  بني  �تفشيه 
مما يؤ�0 
� قتلها. �فيما 
 �
مضى £ تنقل عد��ها 
 �Kمنا كانت %صو
�لبشر �
 Cتعت كما   .Kلطيو� بني 
�ملسئو/  �ملائـية   Kلطيو�
�أل�/ لبدg �نتشاK �لعد�� 
 Kلطيو�  �
 ��نتقا\ا 
ميكن  �بالتا¥  �لد�جنة. 
 Kلطيو� بعض   �
 �لقو/ 
\ذ�  �حلامل   K�0 تلعب 
تنشر}  
Lا  حيث  �لف��¢ 
بو�سطة لعاֲדا �8 �إلفر���� 
عن   �8 �ألنف  من  �لناجتة 
طريق فضالִדا. فيتم �نتقاله 
 oالختال� عند   {Kنتشا��
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.Kֲדذ} �لطيو
عن  �لبعض   /gيتسا�
ف��¢  �نتقا/  
مكانية 
 �
  Kلطيو� من  �إلنفلونز� 
نذكر   �8 �نو0  �إلنسا�. 
حاال�  ظهر�  قد  8نه 
�إلنسا�  
صابة  من   �K0نا
�ما��لت   Kلطيو� بإنفلونز� 
�نتقا/  �مر�حل  طر& 
 �
  Kلطيو� من  �لف��¢ 
�إلنسا� غ� معر�فة. �لكن 
طفر�   �8 ��ضحا  يبد� 
 µجلي� �لتكوين   ] حدثت 
�لف��¢  \ذ�  ��لو�Kثي 
خولته من �8 يصبح ممرضا 
�هنا@  8يضا  لإلنسا� 
سبب  بأ�  تأكيد��  8يضا 
�إلصابة هو �لتعر¾ �ملباشر 
��ملصابة ֲדذ�  �حلية   Kللطيو

فر���ִדا   Cع �لف��¢ 
�لتعر¾    �8 كاللعا^ 
بالنسبة  8ما  فضالִדا.   �

يتساgلو�  �لذين  أل�لئك 
عن �حتما/ �نتقا/ 
نفلونز� 
8كل  طريق  عن   Kلطيو�
نقو/  �لبيض   �8  Âلدجا�
غ�  �ألمر  هذ�   �8 \م 
 Xطهي �للحو oممكن بشر
��لتأكد من نضجها نضًجا 

هذ�   �8 ثبت  حيث  تاما 
ما   �.
 قتله  ميكن  �لف��¢ 
 �8  Âلدجا�  Xحلو طهي  مت 
حتت  تاما   طهًيا  �لبيض 
K0جة حر��K عالية ال تقل 
عن Ýانني K0جة مئوية. �ما 
قد يغفل عنه �لبعض هو �8 
يعيش  قد  �لف��¢  هذ� 
��ملنتقل  �لنيئة   Xللحو�  ]
لذ�  �ملصابة   Kلطيو� من  \ا 
تنا�/   Xبعد نؤكد �ننصح 
 gبيضا  �8  gر�t  Xحلو  >8
ما £ يتم طهيها طهًيا تاما. 
فال  للبيض  بالنسبة  8ما 
نيئا  �لبيض  8كل  يستحب 

.X�8 غ� ناضج بشكل تا
�لصحية   w0ملبا� 8هم  �من 
هو  ֲדا   Xاللتز�� Ìب   Hل�
غسل �ليدين �تطه� �يع 
عند  �ملستخدمة  �ألسطح 
ننصح  �للحوX كما  تقطيع 
8ماكن   ] �لتو�جد   Xبعد
تربية �لطيوK �8سو�& �لبيع 
\ذ�  �لسهل  من  حيث 
�لف��¢ �8 يعلق [ �لشعر 
��ملالبس كما ميكن 0خوله 
عن  �إلنسا�  جسم   �


طريق �الستنشا&.
�نتقا/  �حتما/  عن  8ما   

 Kلطيو� 
نفلونز�  عد�� 
من شخص 
� �خر فنر� 
يثبت   £  Xليو� ح®  8نه 
�لكن  �الحتما/.  هذ� 
�لف��¢  هذ�   Kيتحو قد 
�لو�Kثية  صفاته  �æتلف 
ف��سا  يصبح  �يث 
فر0  من  �نتقاله  يسهل 
�حتما/  فهنا@  �خر.   �


نفلونز�  ف��¢  0خو/ 
�لفر0  جسم   �
  Kلطيو�
�إلنسا�  بإنفلونز�  �ملصا^ 
يكتسب صفا�  هنا  �من 

نفلونز�  من  جديد�  جينية 
بني  �خللط  �هذ�  �إلنسا�، 
 ] يتسبب  قد  �لنوعني 
8نو�|  من  �خر  نو|  خلق 

�إلنفلونز� �لشرسة.
ال  �لف��¢  هذ�   �8 �مبا 
يصيب عا�0 �إلنسا� لذ� ال 
يوجد مناعة t �8اية ضد} 
 ] فإنه  لذلك  �جلسم.   ]
�لف��¢  حالة 0خو/ هذ� 
قد  �إلنسا�  جسم   �

يتحوK  �يكتسب صفا� 
�نتقاله  8خر� �ֲדذ� يصبح 
سهال من شخص 
� �خر 
فتاكا   gبا� يصبح  �بالتا¥ 
يهد0 بكاKثة �لكن �حلمد 

هللا ح® يومنا هذ� ال توجد 
هذ�   uحد� على  0الئل 

�الفتر�¾.
 �ميكن �8 نلخص 8عر�¾ 
 Kلطيو� بإنفلونز�  �إلصابة 
كاآل× : �Kتفا| [ K0جة 
�لتها^  �لسعا/،   ،�Kحلر��
�حللق ��الX [ �لعظاX كما 
�لتها^   uدª  �8 ميكن 
مبلتحمة �لعني، مع �حتما/ 
�ملضاعفا�  بعض   uحد�
�لتنفسي كذ��  [ �جلها� 
8خر�  8عر�¾   �8 �لرئة 
خط�� تشكل ִדديد� على 
�لساللة   �
 حيث  �حليا�. 
 Kلطيو� 
نفلونز�  من  �حلالية 
فائقة  بسرعة  تنتشر   Hل��
�لبلد��  �بعض  �سيا   ]
شرسة  8صبحت  �ألخر� 
�قاتلة فنحو ثلثي �ملصابني  
ֲדذ� �لف��¢ قد يتعرضو� 
�ثبت  بسببها.  للمو� 
8صيبو�  �لذين  �ألفر�0   �8
ِممن  هم   Kلطيو� بإنفلونز� 
يتعاملو� مع �لطيوK �ملصابة 
 Kمباشر� [ �ملجا� �Kبصو
�لذين   �8 �لبيع  �8سو�& 
تنظيف  بعملية  يقومو� 
�ألحشاg �8 �8لئك �ألفر�0 
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ألسطح  تعرضو�  �لذين 
 Kلطيو� بفضال�  ملوثة 
ا بوجو0  كما �8 هنا@ شكًّ
حاال� �نتقا/ �لعد�� من 
شخص 
� �خر �عا�0 ال 
ªدu هذ� 
ال [ حاال� 
�لفتر�  �لصميم  �لتما¢ 
لوجه  �جها   >8 طويلة 
ֲדذ�  �ملصابني  �ألفر�0  مع 
�هللا  Ëمد  �لكن  �لف��¢ 
8نه ح® �آل� £ يتعلم هذ� 
ليصبح   Kلتحو� �لف��¢ 
 �
 فر0  من  ينتقل  ف��ًسا 
فإ�  عامة  �بصفة  �خر. 
هذ� �لف��¢ يشكل خطر� 
 Kفا0حا على �ألطفا/ �كبا
�لسن �لكن غالبا ما يعتمد 
مستو�  على  �ألمر  هذ� 

مناعة �جلسم. 
بأنه  �ملناعة  جها�  �ُيعر� 
فيه  تتدخل  معقد   Xنظا
عو�مل عديد� على �ملستو� 
 �8 (كاألضد�0)  �ملصلي 
 >8 �خللو<  �ملستو�  على 
 Xتقو Hل� gلكريا� �لبيضا�
ضد  �جلسم  عن  بالدفا| 
 gسو� �ألجنبية   Xألجسا�
 �8 عليها  �ملباشر   Xبا\جو
غ�ها  حتريض  خال/  من 

�سائط  من  تفر�}  مبا 
هنا@   �8 كما  كيما�ية) 
 Kبد�  Xتقو كيما�ية  مو��0ً 
�سيلة �لتو�صل بني ¸تلف 
 Xلنظا� هذ�  مكونا� 
�كأLا Kسل حتمل �أل��مر 
 �8 �لدخيل  ضد  باحلشد 
�تثبيطه.  حصر}   �8 بقتله 
�لتركيبة  هذ}   Âحتتا�
 �
 �لتفاعال�  من  �ملعقد� 
تغذية صحيحة لكي يعمل 
عالية   �gبكفا �ملناعة  جها� 
�[ عصرنا �حلا¥ �نتشر� 
�اجة  فأصبحنا  �ألمر�¾ 
جها�  تعزيز   �
 ماسة 
ملو�جهة  �تقويته  �ملناعة 
�ألمر�¾.  من  �لكم  هذ� 
\ذ� البد من �العتما0 على 
 Hلعناصر �لغذ�ئية �\امة ��ل�
ُتعتC .�� مفعو/ 8قو� من 
�أل�0ية لتعزيز جها� �ملناعة 
قبل  ح®  �إلنفلونز�  �قهر 
�ينصح  8عر�ضها.   Kظهو
�لفو�كه   Â�K0بإ  g�Cخل�
08نا}   �Kملذكو�  Kخلضا��
[ نظاX طعامك �ليومي ملا 
فو�ئد �ة من  حتتويه على 
مقا�مة للبكتريا �لألكسد� 

�تقوية جها� �ملناعة:

�لتو�  �ألtر،  �لعنب 
�لفر��لة،   ،>Cل�� �لعا0< 
�لبصل،  �ألنانا¢،  �لتفا²، 
�لثوX، فو/ �لصو�0، �لفطر 
"�ملشر�X"، �لعسل �ألبيض، 
�ل�Cكلي،   ،Kجلز�  ،�Kلذ�

��لشع�.
 wKلقا� عزيز<  فاعمل 
�ُقم  صحتك  حتسني  على 
مناعتك  جها�  بتعـزيز 
 £ ملا  مستعًد�  تكو�  ح® 
�تيقن  حسا^.  له  تعمل 
حتسني  تستطيع  ال  8نك 
جها� مناعتك خال/ K8بع 
�عشرين ساعة. �ال ميكن 
غذ�ئك   Xنظا من  تغ�   �8
تكو�   �8 �تتوقع   Xليو�
 ] ��ملناعة  �لبد�  صحيح 
�لتا¥  �ألسبو|   �8 �لغد 
�لتا¥.  �لشهر  ح®   �8
 Âتاª �لصحة  فاكتسا^ 
ميتد  قد  �قت �حتض�   �



� 8شهر.
بعض  يلي  ما   ] 
ليكم �

�لنصائح �لعامة: 
�القتـر�^  جتنـب   *
�لCية   Kبالطيو  oالختال��

�8 �لد�جنة.
8طفالك على  8كد على   *

 �8  gألشيا� �ضع   Xعد
قد  ألLا  �لفم   ] 8صابعهم 

تكو� ملوثة. 
�خلاKجي  �لبيض  َقشر   *
بفضال�  ملوثا  يكو�  قد 
�لطيوK لذلك ننصح بغسل 

�لبيض جيد� قبل كسر}. 
لوحة  فصل  يفضل   *
عن  �لد��جـن  تقطيع 
لتقطيع  �ملستخدمة  تلك 

�خلضر��� �8 �لفاكهة.
غسل  على   Çحـر�  *
��أل���0  �لتقطيع  لوحة 
.Kملستخدمة إلعد�0 �لطيو�

* �حرÇ على غسل �ليدين 
 �8 �لبيض  �ستعما/  بعد 
 Xعد�0 �للحو
بعد تقطيع �

 .Kلطيو��
 Hجتنب تنا�/ �ألطعمة �ل *
�لبيض  مكوناִדا   ] يدخل 

�لنيئ مثل "�ملايونيز".
حلم  َطهي  على   Çحر�  *
 �Kجة حر�K0 حتت Kلطيو�
Ýانني  عن  تقل  ال  عالية 
K0جة مئوية �8 8على فهذ� 
كفيل بقتل ف��¢ 
نفلونز� 

.Kلطيو�
مسـا}ـة �لصـديـق
X.|.X (تونس)


