اإلنفلونزا الوبائية
اإلجابة عن أسئلتكم

تجيب ورقة المعلومات هذه عن أسئلتكم حول اإلنفلونزا الوبائية.

ما هي اإلنفلونزا الوبائية؟
توصف اإلنفلونزا الوبائية بإنها إنتشار فيروس االنفلونزا اانفلونزا منن السكان والتي عادة ال تسبب النرض لدى البشر .يختلف الفيروس عن
فيروس اإلنفلونزا النوسنية التي تؤثر عادة على البشر ،وينكن أن تسبب اإللتهابات لدى الكثيرين نن الناس ألن الجنيع تقريبا لن يكونوا في نأنن
ننها.

كيف تنتشر؟
اإلنفلونزا الوبائية هي نعدية جدا وتنتشر نن شخص آلخر عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي في ثالث طرق:
• نن خالل إنتشار الرذاذ نن شخص إلى آخر اعلى سبيل النثال ،نن السعال أو العطس
• عن طريق لنس أشياء نلوثة بإفرازات الجهاز التنفسي ونن ثم لنس فنكم أو عينكم أو أنفكم
• نن خالل إنتشار الجزيئات في الهواء في األناكن النغلقة النزدحنة بالناس.

كيف يمكنني أن أحمي نفسي واآلخرين من االنفلونزا؟
هناك بعض تدابير النظافة الشخصية البسيطة ،ولكنها نهنة ،التي ينكنكم إتباعها لوقف إنتشار اإلنفلونزا:
• غسل اليدين هو واحد نن أهم التدابير لننع إنتشار العدوى .قونوا بغسل أيديكم ،خصوصا بعد أن تكونوا على اتصال نع شخص لديه إلتهاب في
الجهاز التنفسي ،وبخاصة األطفال .وفي حالة حدوث وباء ،فنن النستحسن أن تتجنبوا النصافحة .يجب أن يتعوّ د الجنيع على غسل أيديهم قبل
وجبات الطعام ،وبعد إستخدام النرحاض ،وبعد السعال أو العطس أو التنخيط .يجب التخلص نن النحارم الورقية في النفايات بعد اإلستعنال
نباشرة.
• نظافة السعال/العطس هي نهنة .عند السعال أو العطس ،إبتعدوا عن اآلخرين وقونوا بتغطية فنكم أو أنفكم بالنحارم .تخلصوا نن النحارم
الورقية ثم إغسلوا أيديكم.
• الحد نن االتصال نع الناس واألشياء األخرى .ال تقونوا بزيارة األشخاص النصابين باإلنفلونزا إال عند المرورة القصوى .إذا كان أحد أفراد
عائلتكم لديه انفلونزا ،أبقو ننتلكاتة الشخصية ،نثل النناشف ،ننفصلة عن بقية أفراد األسرة .قونوا بتنظيف األسطح ،نثل نغاسل وحنفيات
الحنام ،وأحواض النطابخ والننمدات ،بعد قيام شخص نريض بإستعنالها.
• تذكروا عدم نشاركة أدوات الطعام أو الطعام أو الشراب .يجب عليكم أيما نحاولة البقاء على بعد نتر واحد أو أكثر نن النرمى.

إذا تعرضت لألنفلونزا الوبائية ،كم من الوقت سوف يستغرق إلصابتي بالمرض؟
تختلف الندة نن التعرض لإلصابة بالنرض نن يوم واحد إلى سبعة أيام ،ولكن عادة  3 -1أيام.

إذا كان لدي االنفلونزا ،الى متى سوف أكون معدي؟
فترة الوقت الذي ينكن فيها أن تعدي اآلخرين هي عادة قبل يوم واحد اعلى الرغم نن ندرته نن ظهور النرض ولندة سبعة أيام تقريبا.
في األطفال الذين تتراوح أعنارهم بين  12عانا أو أقل ،فترة العدوى هي أطول  -بحد أقصى نن  21يونا بعد ظهور النرض.

ما هي األعراض؟
أعراض اإلنفلونزا الوبائية هي نفسها نثل االنفلونزا العادية ،وتشنل الحنى والصداع والتعب والسعال الجاف وإلتهاب الحلق وسيالن أو إنسداد األنف
وآالم في العمالت.

اإلنفلونزا لدى األطفال عادة نا تتسبب على األقل بإثنين أو ثالثة نن األعراض التالية :ظهور نفاجئ للحنى ،األوجاع واآلالم ،التعب الشديد،
الصداع ،والسعال ،إلتهاب الحلق ،إنسداد أو سيالن األنف ،الغثيان ،التقيؤ ،اإلسهال ،التنفس األجش االخناق  ،وعدم تناول الطعام أو الشراب بنا فيه
الكفاية.
تزول نعظم األعراض في غمون يونين إلى سبعة أيام ،على الرغم نن أن السعال قد يستنر لفترة أطول.

هل يمكن لالنفلونزا الوبائية قتل الناس؟
نعم ،ولكن هناك عالجات نتاحة وسبل للوقاية نن حدوث اإلصابة في النقام األول .لقد ومعت فيكتوريا إستراتيجيات للحد نن إنتشار وتأثير هذا
الوباء على السكان.

ما هي المضاعفات؟
تشنل بعض النماعفات الناجنة عن اإلنفلونزا إلتهاب بكتيري في الصدر ،والجفاف وتفاقم األنراض النزننة ،نثل أنراض القلب أو الربو أو نرض
السكري .قد يُصاب األطفال بنشاكل في الجيوب األنفية وإلتهابات في األذن كنماعفات نن نرض اإلنفلونزا .الناس الذين تتراوح أعنارهم بين 65
سنة ونا فوق ،واألشخاص نن جنيع الفئات العنرية الذين يعانون نن أنراض نزننة هم أكثر عرمة لخطر النماعفات الخطيرة لالنفلونزا.

كيف يتم منع وعالج اإلنفلونزا الوبائية؟
يشنل عالج االنفلونزا الراحة ،وشرب كنية كافية نن السوائل والتغذية ،وتناول األدوية للنساعدة في الحنى واأللم ،نثل األسبرين اليس لألطفال ،
والباراسيتانول.
ال تعنل النمادات الحيوية مد الفيروسات ،لذلك ليس لديها تأثير على األنفلونزا .قد يحتاج بعض الناس للنمادات الحيوية ألن لديهم عدوى ثانوية،
نثل إلتهاب الصدر الذي يشبه إلتهاب النكورات الرئوية ،وكذلك األنفلونزا .قد يحتاج أولئك الذين يتأثرون بشدة إلى دخول النستشفى ،والعالج
باألكسجين والدعم التنفسي نن خالل التنفس الصناعي.
يوجد حاليا اثنين نن العقاقير النمادة للفيروسات التي ينكن أن توفر حناية قصيرة األجل مد اإلنفلونزا االعالج الوقائي أو تقصير ندة العدوى إذا
نا أعطيت في وقت نبكر نن النرض االعالج  .وهذه األدوية هي دواء  oseltamivirااإلسم الشائع Tamiflu :و zanamivirااإلسم الشائع:
 Relenzaوكال هذه األدوية يجب وصفها نن قبل الطبيب.
إن فعالية األدوية النمادة للفيروسات في عالج اإلنفلونزا الوبائية غير وامحة .تنص خطة إدارة الصحة في فيكتوريا لنواجهة اإلنفلونزا الوبائية
على بعض اإلستخدام النحدود إلدارة الحاالت واالتصاالت .ونع ذلك ،في حالة حدوث وباء ،فقد تكون هذه األدوية غير نتوفرة بالقدر الكافي .وتسنح
الخطة ألولئك األكثر عرمة للخطر بأن يتم تزويدهم باألدوية أوال.
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