
Understanding the Flu \ شرح األنفلونزا
ما هي األنفلونزا؟

 اإلنفلونزا هي فيروس يصيب األنف والحلق وأحيانًا الرئتين.
تنتقل األنفلونزا بسهولة من شخص إلى آخر، لذا فإن أفضل طريقة لمنع

اإلصابة باألنفلونزا هي الحصول على لقاح اإلنفلونزا كل عام وغسل اليدين كثيًرا

عالمات وأعراض اإلنفلونزا:
عادًة ما تبدأ عالمات وأعراض األنفلونزا خالل يوم إلى أربعة أيام 

من اإلصابة. وقد تشمل األعراض:

آالم في الجسم  • الشعور بمرض شديد مفاجئ   •

صداع  • حمى ورعشة   •

الشعور بالتعب الشديد )اإلرهاق(  • سعال والتهاب في الحلق   •

القيء واإلسهال  • سيالن األنف أو انسداده   •
كثر عند األطفال الصغار( )تشيع أ    

متى يكون المصابون باإلنفلونزا قابلين لنشر العدوى؟
ينشر المصابون اإلنفلونزا المرض خالل األيام الثالثة إلى األربعة األولى من المرض.

ولكن يمكن أن ينشر بعض المصابون العدوى لآلخرين قبل يوم واحد من الشعور بالمرض، و
لمدة تصل إلى 5-7 أيام بعد اإلصابة بالمرض.

كيف أتجنب اإلنفلونزا؟
أخذ لقاح األنفلونزا كل عام  •

االبتعاد عن المرضى  •
استخدام محارم ورقية أو المرافق لتغطية األنف والفم عند السعال والعطس )والتخلص من المحارم بعد ذلك(  •

تجنب لمس العينين واألنف والفم )فهذا ما ينشر الجراثيم(  •
غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل )أو استخدام معقم يدين يحتوي على كحول بنسبة  •

60٪ على األقل( خاصًة بعد السعال أو العطس أو استخدام الحمام  

سمعت أن لقاح اإلنفلونزا ليس فعااًل جًدا هذا العام. هل آخذه رغم ذلك؟
 إذا تعرض الحاصلون على اللقاح لإلنفلونزا، فقد ُيصابون بها، ولكن األعراض ستكون أقل حدة. لذلك ُيوصى بأخذ لقاح اإلنفلونزا 

حتى لو كان أقل فاعلية في ذلك العام.

Texas Health تكساس هيلث

األنفلونزا والفيروس المخلوي 
التنفسي وكوفيد-19 يمكن أن 

يتسببوا في اإلصابة بأعراض مرضية 
خطيرة.  ُيعتبر األطفال األصغر سًنا، 
وخاصًة األطفال الذين تقل أعمارهم 
عن عامين، واألشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 65 عاًما، واألشخاص 

الذين يعانون من حاالت طبية معينة 
أكثر عرضًة للخطر.

ماذا أفعل إذا أُصبت باإلنفلونزا؟
عليك بالراحة وزيادة تناول السوائل  •

استخدام محارم ورقية أو المرفق لتغطية األنف والفم عند السعال والعطس )والتخلص من المحارم بعد ذلك(  •
 •  غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل )أو استخدام معقم يدين يحتوي على كحول بنسبة

60٪ على األقل( خاصًة بعد السعال أو العطس أو استخدام الحمام 
البقاء في المنزل وتجنب التواصل المباشر مع الناس قدر اإلمكان  •

حتى بعد مرور 24 ساعة على زوال الحمى  
ارتداء كمامة في حالة االضطرار للخروج إلى األماكن العامة  •

االتصال بالطبيب عند بداية الشعور بالمرض في حالة القلق،  •
أو في حال كنت ضمن المجموعات المعرضة للخطر  

 •  تناُول دواء لخفض الحمى أو دواء محدد لإلنفلونزا قد يساعد
في تقليل األعراض



المصادر:
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.healthline.com/health-news/flu-allergies-coronavirus-different-symptoms#Despite-symptoms,-its-not-the-flu

https://www.cdc.gov/rsv/

فهم األنفلونزا

 .  1-877-THR-WELL  ( 1-877-847-9355) إذا لم تكن تتابع حالتك مع طبيب، فاتصل بالرقم

هل سيحميني لقاح اإلنفلونزا من كوفيد-19؟ 
ال يحمي لقاح اإلنفلونزا من كوفيد-19. أّما ما يساعد على منع كوفيد-19 هو ترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون 

لمدة 20 ثانية على األقل )أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على كحول بنسبة 60٪ على األقل(. 

كيف أعرف ما إذا كنت مصابًا باإلنفلونزا أم بالفيروس المخلوي التنفسي أم كوفيد-19؟
توجد اختبارات لتشخيص األنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد-19. ونظًرا ألن أعراض نزالت البرد واإلنفلونزا والفيروس 

المخلوي التنفسي وكوفيد-19 قد تبدو متشابهة، فمن المهم االتصال بالطبيب. وفيما يلي مقارنة للخصائص المشتركة لكل منها:

                                                          Texas Health Resources باستثناء األطباء المقيمين المشاركين في برنامج التعليم الطبي للخريجين بالمستشفى. حقوق النشر والتأليف لعام 2022 محفوظة لصالح Texas Health Resourcesأو Texas Health يمارس األطباء ضمن الطاقم الطبي عملهم بشكل مستقل، وهم ليسوا موظفين أو وكالء في المستشفيات التابعة لـ

 فيروس كورونا اإلنفلونزاالبرداألعراض
)كوفيد-19)

الفيروس المخلوي 
التنفسي

األعراض تبدأ  كيف 
تظهر األعراض

تدريجًيا
تظهر األعراض سريًعا مرة واحدة

قد تظهر األعراض بعد فترة تتراوح من 
يومين إلى 14 يوًما من التعرض للفيروس

من 3 إلى 8 أيام

من التعرض للفيروس 

أمر شائع عند البالغينأحيانًاأمر شائعنادًراالصداع

لحمى نادًراا
أمر شائع، يستمر لفترة

تتراوح بين 3-4 أيام
شائعشائع

وأوجاعه الجسم  نادًراأمر شائعأمر شائع، وغالًبا ما تكون شديدةأحيانًاآالم 

أمر شائعأمر شائعأمر شائعنادًراالقشعريرة

الضعف أحيانًاالتعب/ 
أمر شائع، يمكن أن يستمر لفترة تتراوح 

من أسبوعين إلى 3 أسابيع
شائعشائع

األنف انسداد  أمر شائعأحيانًاأحيانًاأمر شائعسيالن/ 

لعطس أمر شائعنادًراأحيانًاأمر شائعا

الحلق أمر شائعأمر شائعأحيانًاأمر شائعاحتقان 

في  راحة  بعدم  الشعور 
السعال الصدر/ 

أمر شائع - تتراوح الشدة 
من خفيفة إلى متوسطة، 

سعال ُمتقّطع

أمر شائع،
قد يكون شديًدا

أمر شائع،
قد يكون شديًدا

شائع

مشكالت  التنفس/  ضيق 
لتنفس شائعشائعأحيانًاأحيانًاا

لحاسة جديد  فقدان 
الشم نادًراأمر شائعنادًرانادًرا التذوق/ 

القيء أحيانًانادًرااإلسهال/ 
كثر شيوًعا عند األطفال من البالغين( نادًراأحيانًا)أ

المضاعفات
احتقان الجيوب األنفية،

وجع األذن

التهاب الشعب الهوائية وااللتهاب 
الرئوي، قد تكون هذه المضاعفات 

مهددة للحياة

االلتهاب الرئوي، والسكتة الدماغية، والنوبة 
القلبية، وفشل األعضاء، قد تكون هذه 

المضاعفات مهددة للحياة  

ع  أمر شائع بالنسبة للرُضَّ
وكبار السن

العدوى من دون ظهور 
نادًراأحيانًانادًرانادًراأعراض
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