
مع ظهور جائحة كوفيد-19 هذا العام، أصبح تجّنب الزيارات غير الضرورّية 
للمستشفيات أو بقاء المرضى في المستشفى أمًرا بالغ األهمية.

تنتج عن عّدة فيروسات إنفلونزا مختلفة 
تتغير كّل عام، ما يتطّلب الحصول على 

لقاٍح جديٍد لإلنفلونزا في كّل موسم.

ينتج هذا المرض عن فيروس كورونا 
يسمى سارس-كوف2-، ظهر في 

عام 2019.

العالج
يعتمد العالج على الّراحة، واألدوية الخافضة للحرارة 

مثل اإليبوبروفين، واألدوية المضاّدة للفيروسات 
لتقليل فترة ظهور أعراض اإلنفلونزا ومنع حدوث 

مضاعفات

الحاالت الخفيفة: تحتاج إلى الّراحة وخافضات 
الحرارة وأدوية الّسعال.

الحاالت الشديدة: تحتاج إلى الّدعم الّتنفسي 
باستخدام أجهزة التنّفس االصطناعّي            

أو عالجات أخرى.

األعراض

اإلنفلونزا خالل جائحة كوفيد-19
ُتعّد أشهر الخريف والشتاء موسم انتشار اإلنفلونزا،

قوموا بحماية أنفسكم وأفراد عائالتكم من اإلنفلونزا ومرض كوفيد-19 

يمكن أن تتشابه أعراض اإلصابة باإلنفلونزا وكوفيد-19.يجب االّتصال بمقّدمي الرعاية الصحّية واّتباع نصائحهم في 
حال ظهور أّي من األعراض التالية:

الخّط الزمنّي المتوّقع لألعراض

اإلنفلونزا

اإلنفلونزا وكوفيد-19:

كوفيد-19 

يجب أن تمّر أعراض الحّمى واآلالم خالل خمسة أّيام. 
ويمكن أن يستمّر السعال واإلرهاق/الشعور بالتعب 

أو فقدان الّطاقة لمّدة أسبوعين تقريًبا. ُيرجى 
التحّدث إلى الطبيب إذا ساءت األعراض. قد تؤّدي 
الحاالت الشديدة إلى دخول المستشفى أو الوفاة

قد ال تظهر أّي أعراض على بعض المرضى.
 قد يستغرق الّتعافي فترًة تصل إلى أسبوعين 

في الحاالت الخفيفة، أّما في حاالت كوفيد-19 
الشديدة فقد يستغرق التعافي فترًة تصل إلى 

سّتة أسابيع أو أكثر. كما يمكن أن يؤّدي
كوفيد-19 إلى تلٍف دائٍم في األعضاء أو دخول 

المستشفى أو الوفاة.

الوقاية
ُيساعد التباعد الجسدي وارتداء 

الكّمامات وغسل اليدين المتكّرر على 
الوقاية من كوفيد-١٩، باإلضافة إلى 

الحماية من اإلنفلونزا.

يحمي لقاح اإلنفلونزا األفراد والعائالت من 
سالالت اإلنفلونزا األكثر انتشاًرا. ُيرجى 
زيارة موقع JHAH.com لالطالع على 

المواعيد والمواقع المتاحة للحصول على 
لقاح اإلنفلونزا.
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المسّببات

المصادر: الدكتور جعفر التوفيق، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، وحدة التسويق والتواصل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، جونز هوبكنز ميديسن، 2020.

انسداد أو سيالن األنف 
سعال 
إسهال 

الحّمى 
صداع

آالم في العضالت أو الجسم
الغثيان أو التقيء

إحساس جديد باإلرهاق/شعور بالّتعب أو فقدان الّطاقة
فقدان حديث لحاّسة التذّوق أو الشّم

ضيق أو صعوبة في التنّفس 
التهاب الحلق


