مرض السكري

الوقاية من األنفلونزا
ما الذي يسبب االنفلونزا؟

والرئت� .ش
ت
ين
الف�وسات األخرى ،
ال� يمكن أن تصيب األنف والحلق
الف�وسات  ،مثل ي
تنت� هذه ي
إن اإلنفلونزا ناتجة عن يف�وسات األنفلونزا ي
الف�وس إىل الهواء  ،مما قد يؤدي إىل إصابة
عندما يسعل األشخاص المصابون باإلنفلونزا أو يعطسون أو يتحدثون  ،ويرسلون قطرات من ي
ً
ش
�ء يحتوي عىل يف�وس األنفلونزا ثم لمس فمك أو عينيك أو أنفك.
اآلخرين بالجوار .يمكن ان تصاب أيضا ابانفلونزا عن طريق لمس ي

لماذا ش
تنت� األنفلونزا بهذه الرسعة؟

ن� األنفلونزا قبل أن تعرف أنك مريض ً ،
يمكنك ش
بدءا من يوم واحد قبل ظهور األعراض ت
وح�  5إىل  7أيام بعد المرض .األطفال الصغار
واألشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة يمكن أن يصيبوا اآلخرين ف� كث� من األحيان ت
لف�ة أطول.
ي ي

ما سبب ارتفاع خطورة اإلصابة باألنفلونزا لدى ض
مر� السكري؟
المناع أقل قدرة عىل مكافحة االلتهابات .باإلضافة إىل ذلك  ،يمكن للمرض أن يزيد من صعوبة
يمكن أن يجعل مرض السكري الجهاز
ي
ف
ف
السيطرة عىل مستوى السكر ف ي� دمك .قد ترفع اإلنفلونزا مستويات السكر ي� الدم  ،حيث ي� أوقات أخرى  ،يكافح الناس لمنع انخفاض نسبة
ف
ف
خط�ة لألشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
السكر ي� الدم بسبب عدم وجود شهية ،يمكن أن يسبب تقلب السكر ي� الدم مشاكل
ي
باإلضافة إىل ذلك  ،يمكن أن تؤدي األنفلونزا إىل إصابات أخرى  ،مثل التهاب الشعب الهوائية والتهابات الجيوب األنفية والتهابات األذن
ف
ف
ف
المستش� وقد تؤدي إىل الوفاة ي� أحيان
كب�ة  ،حيث تتطلب ي� بعض الحاالت دخول
وااللتهاب الرئوي .يمكن أن يشكل األنفلونزا خطورة ي
اخرى.

ن
يمكن� فعله لتجنب اإلصابة باإلنفلونزا؟
ما الذي
ي
•احصل عىل لقاح األنفلونزا السنوي .يجب أن يحصل كل
أك� عىل لقاح األنفلونزا بمجرد
شخص يبلغ من العمر  6أشهر أو ب
توفره ف ي� كل خريف.
•اغسل يديك ي ً
كث�ا خالل موسم األنفلونزا.
غط فمك عند العطس أو السعال.
• ي
ت
ال� تم لمستها بشكل متكرر
•قم بتنظيف
ي
وتطه� األسطح ي
مثل مقابض األبواب.
•اطلب من الذين تعيش معهم أو تراهم ي ً
كث�ا الحصول عىل
ً
أيضا.
لقاح األنفلونزا

عالمات االنفلونزا واألعراض
•ظهور ج ئ
مفا� للحىم المرتفعة
والقشعريرة
•الصداع وآالم العضالت وآالم المفاصل
•السعال  ،التهاب الحلق
•احتقان األنف  ،سيالن األنف
•إعياء

ض
المر�.
•تجنب التواجد حول األشخاص

ن
أن� مصابة باإلنفلونزا؟
ماذا ي
عل أن أفعل إذا اعتقدت ي

ف
ً ف
•اتصل بعيادتنا وحدد موعدا ي� أقرب وقت ممكن  ،حيث يوجد دواء يمكن أن يساعد ي� تقليل أعراض اإلصابة باألنفلونزا  ،حيث
يجب أن يؤخذ العالج ف� غضون ي ن
يوم� من األعراض لتكون فعالة.
ي
ف
ف
تغي� ي� طريقة تناولك لألدوية  ،ما لم يوجهك
•االستمرار ي� تناول األدوية الخاصة بك عىل النحو المنصوص عليه .ال تزيد او ي
مقدم الخدمة.
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