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اإلنفلونزا )الزكام الموسمي(
)Influenza (Seasonal Flu
ما ھي اإلنفلونزا )الزكام(؟
)?)(What is influenza (flu

اإلنفلونزا )الزكام( ھي عدوى فيروسية .عادةً ما يستخدم الناس مصطلح "الزكام" لوصف أي نوع من
األمراض الخفيفة ،مثل اإلصابة ببرد أو فيروس َم ِعدي ،والتي تكون لھا أعراض تشبه أعراض الزكام ،ولكن
الزكام الحقيقي مختلف .فأعراض الزكام عادةً ما تكون أسوأ من البرد وتدوم لفترة أطول .ال يسبب الزكام في
العادة القيء أو اإلسھال لدى البالغين.
معظم حاالت تفشي الزكام تحدث في أواخر الخريف وفي الشتاء .وألن األعراض قد ال تبدأ قبل عدة أيام ،فقد
تنقل العدوى باإلنفلونزا إلى شخص آخر قبل أن تعرف أنك مصاب بھا.

ما الذي يسبب الزكام؟
)?(What causes the flu

فيروسات اإلنفلونزا  Aو Bھي ما يسبب الزكام عادةً .توجد كل عام سالالت مختلفة من فيروسات الزكام.

ما ھي األعراض؟
)?(What are the symptoms

يسبب الزكام حمى وآال ًما بالجسم وصداعًا و ً
سعاال جافًا واحتقان الحلق أو جفافه .ستشعر على األرجح بالتعب
وستكون أقل جوعًا من المعتاد .األعراض خالل أول  3أو  4أيام تكون عادةً ھي األعراض األسوأ ،لكن
األمر يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين حتى تشعر بالتحسن بشكل كامل.
وعادةً ما تستغرق أعراض الزكام حتى تظھر عليك من  1إلى  4أيام منذ اقترابك من شخص يحمل الفيروس.
معظم األشخاص يتحسنون بدون أي مشكالت .لكن أحيانًا ما يؤدي الزكام إلى اإلصابة بعدوى بكتيرية ،مثل
عدوى باألذن أو عدوى بالجيوب األنفية أو التھاب الشعب الھوائية .في أحيان قليلة ،قد يسبب الزكام مشكلة
أكثر خطورة ،مثل االلتھاب الرئوي.
يكون بعض األشخاص أكثر عرضة لخطر حدوث مشكالت بسبب اإلصابة بالزكام .ويشملون األطفال
الصغار والنساء الحوامل والبالغين األكبر سنًا واألشخاص الذين يعانون من أمراض طويلة األمد أو يعانون
من قصور في جھاز المناعة مما يصعﱢب من عملية مقاومة العدوى.

كيف يتم تشخيص الزكام؟
)?(How is the flu diagnosed

سيسألك طبيبك عن أعراضك وسيقوم بفحصك .وھذا يعطي الطبيب عادةً معلومات كافية ليكتشف إذا كنت
مصابًا بالزكام ،خاصةً إذا كانت ھناك حاالت كثيرة مصابة بمرض مشابه في المنطقة وإذا أبل َغ ْ
ت وحدة
الصحة المحلية عن تفشي عدوى الزكام.
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في بعض الحاالت ،قد يُجري الطبيب اختبارًا للدم أو يأخذ عينة سائل من أنفك أو من حلقك ليكتشف أي نوع
من أنواع فيروسات الزكام لديك.

كيف يتم عالجه؟
)?(How is it treated

يستطيع معظم الناس معالجة أعراض الزكام في المنزل .تشمل المعالجة المنزلية الراحة وشرب الكثير من
السوائل وتناول األدوية لتخفيف الحمى لديك .لكن يحتاج بعض األشخاص للذھاب إلى المستشفى لتلقي
العالج ،فقد يكون لديھم أعراض شديدة أو يصابون بااللتھاب الرئوي ،أو قد تتسبب عدوى الزكام في تفاقم
إحدى المشكالت الصحية الموجودة بالفعل.
إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالزكام ،فقد يتمكن طبيبك من إعطائك دوا ًء من شأنه تخفيف األعراض ،ومن
األفضل أن تبدأ في تناوله خالل يومين من ظھور أعراضك األولى.

ھل يمكن الوقاية من اإلصابة بالزكام؟
)?(Can the flu be prevented

سملا كنيمكاةدع في ﯾﺔاقولا من ماكزلاب ةباالإص من قل لىع لوصحلا لخلااح ماكزلا كل عام ،ومن األفضل
لقللى اع لوصحلااح حالحالقلرًا .ا
ضرامد الأض نيصحتلل يةراشتة الاسيمقولدية انكلة انلجلا يوصت )NACI, National Advisory
 (Committee onلوصح بوجوب كل شخص غﯾﺐل من عمرلا6حاقل لىع بركأ وھر أشأ
.ماكزلاًا ألل ﺻﺔافة خصبشخاص اكزلا ببسب شكلاتم ثودح رطخل ةضرع ثركالأمImmunization ،

يشملونوھم 2:م حالقلبر اتيع
 البالغين الذين يبلغون من العمر  65عا ًما وأكبر
 البالغين واألطفال الذين يعانون من مشكالت صحية طويلة األمد أو من قصور في جھازھم المناعي
 األطفال الذين يبلغون من العمر  6إلى  59شھرًا
 النساء الالتي سيصبحن حوامل خالل موسم الزكام
 األطفال الذين يبلغون من العمر  24شھرًا إلى  18عا ًما والذين يتلقون عالجًا طويل األمد من األسبرين
 األشخاص الذين يعانون من السمنة مع وصول مؤشر كتلة الجسم ) (BMI, Body Mass Indexإلى 40
أو أكثر
 األشخاص الذين يعيشون في دور رعاية أو مراكز للرعاية طويلة األمد
 شعوب األمم األولى بكندا
لقاح الزكام ضروري أيضًا للعاملين بمجال الرعاية الصحية وأي شخص يعيش أو يعمل مع شخص ممن ھم
أكثر عرضة لخطر حدوث مشكالت بسبب الزكام واألشخاص الذين يقدمون خدمات المجتمع األساسية.
عادةً ما يمنع اللقاح معظم حاالت اإلصابة بالزكام .ولكن حتى في حالة إصابتك بالزكام بعد أن حصلت على
اللقاح ،فستكون أعراضك أخف حدة وستقل إمكانية حدوث مشكالت لك بسبب الزكام .ال يمكن أن تُصاب
بالزكام جراء تلقي لقاح الزكام.
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فيلتأAdapted by Alberta Health Services :
ال تومالعملا هھذ تحل ةسمؤس متزلت ال .بيلطبا ةستشارا لحم  Health, Incorporatedلحو تانامض يأب
تومالعملا هذھل كمادخستا وتخلي هنع اھتيلوؤسم .يعني ىلع قفاوت كأن تومالعملا هذھل كمادخستا شروط
مادخالستا .اعرف فيك تم ومالعملا هھذ ريطوتت نأشب لضفر أارق ذاختا ىلع كتدعاسمل اةحصل.
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