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 اللقاح المضاد لإلنفلونزا
تشرین الثاني سیتمكن كل شخص معرض لمضاعفات اإلنفلونزا الحادة من الحصول على /نوفمبرشھر من  3من الـ إعتباراً 

في المستوصف.اللقاح المجاني   

 ننصح الفئات التالیة بأخذ اللقاح:

فوق. وما 65أشخاص سن الـ -  

.16األسبوع الـ تجاوزنتي الال الحامالتالسیدات -  

األشخاص الذین یعانون من أمراض القلب.-  

أو داء اإلنسداد الرئوي المزمن. األشخاص الذین یعانون من أمراض الرئة، كالربو المزمن-  

2ونوع  1ن بمرض السكري نوع األشخاص المصابو-  

لھ. ااألشخاص الذین یعانون من ضعف في الجھاز المناعي بسبب مرض أو عالج خضعو-  

األشخاص المصابون بقصور الكبد أو الكلى المزمن.-  

األشخاص الذین یعانون من البدانة المفرطة.-  

على التنفس. قدرتھمؤثر على ة التي قد تعضلیة العصبیباإلضطرابات الاألشخاص المصابون -  

األشخاص الذین یعانون من إعاقات مختلفة.-  

 من المھم أخذ اللقاح ھذه السنة بالتحدید
 

سیكون  المقبلةلسنة ، أما في ا . ستدوم فعالیتھ لھذه السنةالحالیة سیمنحك اللقاح الحمایة الكافیة ضد اإلصابة بإنفلونزا السنة

آخر ألخذ اللقاح كل سنة كي تتشكل لدیك مناعة ضد  حینھاھناك فیروساً جدیداً یسبب نوعاً آخراً من اإلنفلونزا. ستضطر 

.الفیروسات  

. على الجمیع فعل ما بوسعھم للحد من انتشار 19-جائحة الكوفیدمن المھم جداً أخذ لقاح اإلنفلونزا ھذه السنة ال سیما بسبب 

، وإالّ فإّن ذلك سیشكل عبئاً كبیراً على أجزاٍء كبیرة من نظام الرفاھیة 19-دد المصابین باإلنفلونزا والكوفیدالعدوى وخفض ع

 ُ الرعایة الطبیة والصحیة.  نظام في بلدنا، خصوصا  

 إن كان أحد من معارفك أو أقربائك ینتمي للفئة المعرضة للخطر، علیك تذكیرھم بأخذ لقاح اإلنفلونزا.

تشرین /شھر أوكتوبر 20تتوفر إمكانیة الحجز من  -ألخذ لقاح اإلنفلونزا اً إحجز موعد
 األول

المتفشیة، وذلك كي تتمكن من الحصول على الرعایة الطبیة ولقاحات  19-تم إعتماد طرق عمل جدیدة بسبب جائحة الكوفید

مفتوحة دون موعد، ولذلك علیك اإلتصال تتوفر ھذه السنة أوقات ال ألخطار صحیة.  ك، ال یعرضوسلیم اإلنفلونزا بشكٍل آمن

أخذ اللقاح في المستوصف التابع لھ. سنتأكد من أن الشخص الذي یعطیك اللقاح غیر من أجل لحجز موعد بشكل مسبق 

شرین األول. ت/أكتوبر 20من إعتباراً یرتدي قناعاً واقیاً. ممكن حجز المواعید للقاح اإلنفلونزا بأنھ مریض و  
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:المواعید بطریقتین مختلفتینیمكنك حجز    
 

بواسطة الھویة اإللكترونیة. إبحث عن مستوصفك  1177صفحتك الخاصة على دلیل الرعایة الصحیة عن طریق دخول -
 واحجز الموعد مباشرةً.

عن طریق اإلتصال بمستوصفك لھذا الغرض.-  

األخرى خالل زیارات المعاینةلقاح اإلنفلونزا   
 

تتاح ھذه السنة إمكانیة أخذ اللقاح خالل زیارات الطبیب األخرى التي كنت قد ستشرین الثاني، /برممن نوف 3من الـ إعتباراً 

ً  حجزتھا وذلك لخفض تردد الزیارات للمستوصف. فال تتردد بطلب اللقاح من طبیبك في زیارتك المقبلة لھ. بإمكان  مسبقا

فحوصات الحمل الروتینیة.جراء السیدات الحامالت طلب اللقاح من القابلة خالل زیارتھم لھا إل  

مستوصف ألخذ لقاح اإلنفلونزالمعلومات ھامة قبل الذھاب ل  
 

من خالل دخول صفحتك الخاصة  یرجى عدم المجيء للمستوصف لو ظھرت لدیك أعراض الزكام. علیك أخذ موعد جدید-

 على دلیل الرعایة الطبیة أو اإلتصال بمستوصفك.

إن كان ذلك ممكناً. ،ركوب وسائل النقل العامة المكتظة بالناس ، تجنب19-بسبب جائحة الكوفید-  

لتجنب اإلنتظار مطوالً مع باقي الناس، ننصحك بالوصول للمستوصف قبل موعدك بقلیل. تختلف اإلجراءات من -

 مستوصف آلخر، قد تضطر أحیاناً لإلنتظار خارج المستوصف إلى أن یحین موعدك.

لمفروضة عند تواجدك في المستوصف.علیك احترام مسافة السالمة ا-  

في  علیك ارتداء ثیاب یكون من السھل خلعھا أو رفع أكمامھا كي یتمكن الطبیب أو الممرضة من إعطائك اللقاح بسھولة-

 ذراعك.

ال تنسى بطاقة ھویتك الشخصیة.-  
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