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حضرة ولي امر الطالب  /ة
السالم عليكم،

نشرة ارشاد لألهل قبل اعطاء تطعيم حي مضعف ضد االنفلونزا
דף מידע להורים לפני מתן חיסון חי מוחלש נגד שפעת
في العام الدراسي الحالي ،سوف يتلقى ابنكم تطعيم حي مضعف ضد االنفلونزا عن طريق البخ باألنف.
إن الحصول على تطعيم اإلنفلونزا هو أفضل طريقة لحماية ابنكم من االصابة بالمرض في كل عام ،وفي هذا العام بسبب انتشار فيروس الكورونا ،فمن
المهم بشكل خاص الحصول على تطعيم اإلنفلونزا .إن تلقي التطعيم يقلل من اإلصابة بمرض األنفلونزا حتى بين أفراد العائلة البالغين.
في الحاالت التالية عليكم إبالغ ممرضة المدرسة:
• اذا كان ابنكم يعاني من ارتفاع في درجة الحراره  38وما فوق  ،في هذه الحالة قد تقرر الممرضة تأجيل التطعيم إلى موعد آخر.
• اذا حصل البنكم اعراض جانبية صعبة بعد ان تلقى في الماضي وجبة سابقة من تطعيم األنفلونزا.
• اذا كان ابنكم يعاني من فرط الحساسية حساسية زائدة للبيض  /لبروتين البيض  /جنتاميسين  /جيالتين  /ارجينين؟
• إذا كان ابنكم يعاني من صفير اثناء التنفس في ال  72ساعة قبل تلقي التطعيم.
• إذا كان ابنكم يتناول ادوية ستيرويدية او احتاج في السابق الى عالج في العناية المكثفة بسبب الربو
• إذا كان ابنكم يتناول األسبرين بشكل دائم.
• إذا كان ابنكم يعاني من ضعف في جهاز المناعة.
• إذا كان ابنكم يتناول بال  48ساعة السابقة ادوية مضادة للفيروسات  oseltamivirاو zanamavir
• إذا كان ابنكم خضع لعملية زرع قوقعة صناعية لألذن.
• إذا كان ابنكم يعاني من تسرب في سائل العمود الفقري
• إذا كان ابنكم يعاني من وضع صحي الذي ممكن ان يؤدي الى استنشاق افرازات الحلق الى مجرى التنفس ،أو يسبب ضعف في قدرة الجهاز
التنفسي على التعامل مع اإلفرازات.
• إذا كان ابنكم قد تلقى وجبة تطعيم ضد االنفلونزا في السنة الدراسية الحالية  /الرجاء كتابة تاريخ التطعبم______________ :
لهذه المعلومات اهمية كبرى بهدف اتخاذ القرار بخصوص اعطاء التطعيم
معظم متلقي التطعيم ال يعانون من أي أعراض جانبية ،قد تظهر األعراض التالية بعد  3-1أيام من التطعيم.
األعراض الموضعية :رشح  ،احتقان في األنف  ،نزيف من األنف ،الم في الحنجرة
األعراض العامة هي سخونة,سعال ,صداع ,آالم العضالت ,آالم البطن,القيء ,اإلسهال ,الصفير أثناء التنفس ,القشعريرة ,ارهاق.
رد فعل بالجهاز العصبي :متالزمة الجهاز العصبي ( )Guillain-Barre,Bell's palsyنادرة جدا.
فرط بالحساسية :بضمنها ردة الفعل التحسسي الفوري من نوع انافيلكتي هي ردة فعل نادرة جدا
األطفال الذين تقل أعمارهم عن  9سنوات والذين لم يتلقوا بالسابق جرعتين على األقل من تطعيم األنفلونزا ،عليهم التوجه الى صندوق المرضى لتلقي
جرعة ثانية من لقاح اإلنفلونزا ،بعد  4أسابيع على األقل من تلقي الجرعة األولى ا ،ومن المفضل استكمال هذه الجرعة بنفس التركيب ،مع ذلك يمكن
استكمال الجرعة الثانية بأي تركيب مسجّل ضد االنفلونزا حسب الجيل.
سيعطى التطعيم في تاريخ –––––––––––––
الرجاء ارسال بطاقة تطعيم ولدكم الى المدرسة حتى تاريخ ––––––––––––––
شكرا على تعاونكم,
باحترام,
اسم وختم الممرضة
___________________
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع وزارة الصحة http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/flu/Pages/default.aspx

