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 2020/2 PLPS 

 االنفلونزا

 نقابة أطباء لبنان في بيروت –بيان صادر عن الجمعية اللبنانية لألمراض الصدرية 

 

إلى  حركة األنفلونزا نشطة للغاية هذا العام ، ليس فقط في لبنان ولكن في جميع أنحاء العالم، حيث يمتد موسمها من أواخر شهر تشرين الثاني إن 

كون نتيجته تعرف األنفلونزا بانها مرض تنفسي شديد العدوى تسببه فيروسات األنفلونزا المتشعبة، يمكن أن ت. نهاية شهر آذار وأحيانًا الى ما بعده

 مرض عارض ، متوسط أو شديد الخطورة ، ونادراً ما يؤدي إلى الوفاة.

  عادة ما تأتي عالمات وأعراض عالمات االنفلونزا فجأة، ومن أعراضها :

 الحمى )الحرارة(-

 أو القّحة السعال -

  التهاب الحلق-

  سيالن و/أو انسداد األنف-

  و/ أو آالم في العضالت -

  الصداع -

  التعب-

 القيء -

 األشخاص األكثر عرضة للمضاعفات هم:

 عاًما 65البالغون الذين يتجاوزون  -

 النساء الحوامل  -

  األطفال الصغار -

 واألطفال الذين يعانون من أمراض عصبية  -

  المصابون بالربو -

  مرضى السرطان -

 المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة -

  مرضى السكري -

  ضى الذين يعانون من أمراض القلب أو السكتة الدماغيةالمر -

 ينصح بالعالج بالمضادات الحيوية الية المضادة لألنفلونزا بسرعة، وتناول األدواستشارة الطبيب المختص أوالً و يجب على هؤالء األشخاص

كإحدى مضاعفات األنفلونزا ،  يتم اللجوء الى هذا العالج في حال أصيب المريض بعدوى جرثومية متراكبة نفلونزا، ولكن في بعض األحيان لإل

 التهاب الشعب الهوائية أو االلتهاب الرئوي أو التهاب األذن الوسطى.ك

 إلى دخول إلى المستشفى وفي وصوالً لقد تأثر الكثير من األشخاص في لبنان بمروحة واسعة من االنفلونزا تتراوح بين الحمى وآالم العضالت  

 توفي عدد قليل بسبب المضاعفات الناجمة عن الفيروس. حيث األحيان إلى وحدة العناية المركزة، ضبع

يوصى بأن يحصل عليه كل  حيثوها، مفتاحاً للوقاية من يقتضي الحرص في التعامل مع االنفلونزا وأخذها على محمل الجدّ، حيث يشّكل اللقاح 

   وق الستة أشهر عند بداية كل موسم.شخص ف
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