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واإلنفلونزا: ما الفرق؟  19-كوفید  
أعراض مشابھة لھ. كیف تعرف ما إذا كان الشخص مصابًا باإلنفلونزا 19-یحدث موسم اإلنفلونزا كل عام في الوالیات المتحدة في الخریف والشتاء. لدى مرض كوفید  

المرضین في نفس الوقت؟ تعرف على الفروق بین ھذین المرضین أدناه؟ ما الفروق بین ھذین المرضین؟ وھل یمكن أن تصاب بكال 19-أم بكوفید . 

في نفس الوقت؟  19-ھل یمكن أن تصاب باإلنفلونزا وكوفید  
 .نعم ، یقول الخبراء الطبیون أنھ یمكن أن تصاب بكال نوعي العدوى في نفس الوقت

19-كوفید اإلنفلونزا    
اإلنفلونزا التي تنتشر كل عام أنواع مختلفة من فیروسات  السبب   SARS-CoV-2 نوع من أنواع فیروسات كورونا یسمى 

 ینتقل من شخص آلخر عن طریق السعال أو العطس أو التحدث أو كیف ینتقل 
 .لمس األسطح المصابة ولمس عینیك أو أنفك أو فمك

 ینتقل من شخص آلخر عن طریق السعال أو العطس أو
بة ولمس عینیك أو أنفك أوالتحدث أو لمس األسطح المصا  

 فمك. تظھر األبحاث الحالیة أنھ ینتشر بسھولة أكبر من
 .اإلنفلونزا، ولكن لیس بنفس سھولة انتشار الحصبة

 اغسل یدیك كثیًرا، وابق في المنزل إذا شعرت بالمرض، وقلل من الوقایة
 .مخالطة اآلخرین، وتجنب األشخاص المرضى

منزل إذا شعرت بالمرض، وقللاغسل یدیك كثیًرا، وابق في ال  
 من مخالطة اآلخرین، وتجنب األشخاص المرضى. ارتد قناع
 وجھ أثناء التواجد بالقرب من اآلخرین. ابتعد عن اآلخرین

أقدام أو أكثر أثناء التواجد في األماكن العامة. اتبع 6لمسافة   
 التعلیمات الساریة في المنطقة التي تقیم بھا لتجنب االزدحام

علیاتوالفا . 

 اللقاح 

 تتوفر أنواع مختلفة من لقاحات اإلنفلونزا كل عام. یمكن أن یساعد
 الحصول على لقاح في منع أو تقلیل أعراض اإلنفلونزا. تحدث مع
 مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك عن نوع اللقاح األفضل لك ومتى
 تحصل علیھ. إذا كنت مریًضا بأي عدوى، فعلیك الحصول على لقاح

لونزا بمجرد تعافیكاإلنف . 

 وافقت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة على لقاح للوقایة من
عاًما أو 16لدى األشخاص الذین تبلغ أعمارھم  19-كوفید  

 أكبر ممن لیسوا حوامل أو یرضعون. وھو غیر متاح حالیًا
 للجمھور بأكملھ. ستذھب المرحلة األولى من إطالق اللقاح إلى

یة والمقیمین في مرافق الرعایة طویلةموظفي الرعایة الصح   
 األجل. یعطى اللقاح على شكل حقنة في عضلة الذراع. ویلزم
 الحصول على جرعتین. یتم إعطاء الجرعة الثانیة بعد عدة
 .أسابیع من الجرعة األولى

 األعراض

 :یمكن أن تكون خفیفة إلى شدیدة، ویمكن أن تشمل
 الحمى  •
 القشعریرة  •
 آالم في الجسم  •
 السعال •
 التھاب الحلق  •
 االنسداد أو الرشح في األنف  •
 الصداع  •
 اإلرھاق •
 القيء واإلسھال ، في كثیر من األحیان عند األطفال  •

 وقد ال تظھر أي أعراض على بعض األشخاص. ولدى 
 األشخاص اآلخرین، یمكن أن تكون خفیفة إلى شدیدة، ویمكن 
 :أن تشمل

 الحمى  •
 القشعریرة  •
 آالم في الجسم  •
 السعال •
اب الحلق التھ •  
 االنسداد أو الرشح في األنف  •
 الصداع  •
 اإلرھاق •
 ضیق التنفس  •
 فقدان جدید في حاسة التذوق أو الشم  •
 الغثیان •
 القيء  •
 اإلسھال •

 متى تبدأ
أیام بعد اإلصابة بالعدوى 4عادةً من یوم إلى  األعراض أیام من اإلصابة، ولكن یمكن أن تبدأ بعد یومین 5عادةً بعد    

اإلصابةیوًما بعد  14إلى   

 لكم من الوقت
 یكون
 الشخص
 معدیًا

 یمكن ألي شخص أن ینشر اإلنفلونزا قبل یوم واحد على األقل من بدء 
 األعراض. األطفال األكبر سنًا والبالغون ھم األكثر تسببًا في نشر
 .العدوى في األیام الثالثة إلى األربعة األولى بعد ظھور األعراض 

أیام بعد بدء األعراض. یمكن 7لى یمكنھم نشر الفیروس لمدة تصل إ  
 لألطفال واألشخاص الذین یعانون من ضعف في جھاز المناعة أن
 یكونوا معدیین لفترة أطول

 ال یزال الباحثون یدرسون ذلك. من الممكن أن ینشر الشخص
بدء األعراض. یمكنھم نشرالفیروس قبل حوالي یومین من    

األعراض. ال یزالأیام بعد بدء  10الفیروس لمدة تصل إلى   
 بإمكان األشخاص الذین لیس لدیھم أعراض (بدون أعراض)

10أو الذین ظھرت علیھم أعراض اختفت نشر الفیروس لمدة   
19-أیام على األقل بعد أن ثبتت إصابتھم بمرض كوفید  

 .باختبار فیروسي
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 االختبارات

اراتھناك أنواع مختلفة من اختبارات اإلنفلونزا السریعة. تتم االختب  
 عن طریق أخذ مسحة من داخل أنفك أو حلقك. ویمكن أن تظھر النتائج

دقائق إلى عدة ساعات. ویجري تطویر اختبار یعتمد 10في غضون   
 .على اللعاب
 في بعض المناطق، قد یتوفر اختبار واحد من مركز الوقایة من
 .SARS CoV-2األمراض والسیطرة علیھا لكل من اإلنفلونزا و

االختبار لمساعدة خبراء الصحة العامة على تتبع معدالتیستخدم ھذا   
المنفصلة 19-اإلصابة. ولن یحل محل اختبارات اإلنفلونزا وكوفید . 

. ویتحقق البعض19-ھناك أنواع مختلفة من اختبارات كوفید  
والبعض اآلخر منھا یقوم بفحص منھا من وجود عدوى نشطة.  

ةً على اإلصابةاألجسام المضادة في الدم والتي تعد عالم  
19- السابقة بعدوى كوفید . 

 في بعض المناطق، قد یتوفر اختبار واحد من مركز الوقایة
 SARSمن األمراض والسیطرة علیھا لكل من اإلنفلونزا و
CoV-2. یستخدم ھذا االختبار لمساعدة خبراء الصحة العامة 
 على تتبع معدالت اإلصابة. ولن یحل محل اختبارات اإلنفلونزا

المنفصلة 19-فیدوكو . 

 العالج 

 یمكن عالج اإلنفلونزا باألدویة المضادة للفیروسات. فھذا من شأنھ أن
 یخفف األعراض. كما یمكن أیًضا أن یقّصر مقدار الوقت الذي تمرض
 فیھ. یجب تناول ھذه األدویة في أسرع وقت ممكن عندما تبدأ في

ال تعمل على  الشعور بالمرض. وال تستخدم المضادات الحیویة ألنھا  
ام المضادات الحیویة لمنععالج فیروس اإلنفلونزا. ولكن یمكن استخد   

 أو عالج العدوى بالبكتیریا التي یمكن أن تحدث أحیانًا بعد اإلصابة
 .باإلنفلونزا. یشمل العالج اآلخر لإلنفلونزا الرعایة لتخفیف األعراض

یة عالج األلمویشمل ذلك الراحة وشرب الكثیر من السوائل وتناول أدو   
 والحمى حسب الحاجة. في الحاالت الشدیدة، قد تحتاج إلى قضاء بعض
 .الوقت في المستشفى لعالج مضاعفات اإلنفلونزا

بشكل عام الرعایة لتخفیف 19- یشمل العالج لكوفید  
رب الكثیر من السوائلاألعراض. ویشمل ذلك الراحة وش  

في الحاالت وتناول أدویة عالج األلم والحمى حسب الحاجة.  
 الشدیدة، قد تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في المستشفى
 للحصول على األكسجین اإلضافي والسوائل الوریدیة والرعایة
 .األخرى
 وافقت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة على دواء مضاد

ى. إنھللفیروسات یسمى ریمدیسفیر لألشخاص في المستشف  
عاًما أو أكبر 12 مخصص لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم  

كجم). تمت الموافقة 40رطالً ( 88عن والذین یزید وزنھم   
 على دواء ریمدیسفیر فقط لألشخاص الذین یحتاجوا العالج في
 المستشفى. في بعض الحاالت، یمكن استخدامھ أیًضا

عاًما أو الذین یقل 12لألشخاص الذین تقل أعمارھم عن   
كجم) 40رطالً ( 88وزنھم عن حوالي  . 

 ال تُستخدم المضادات الحیویة ألنھا ال تعمل على الفیروس
. ولكن یمكن استخدام المضادات19-المسبب لمرض كوفید   

 الحیویة للوقایة من عدوى البكتیریا التي قد تحدث بعد اإلصابة
أو عالجھا 19-بكوفید . 

 المضاعفات
 المحتملة 

 :یمكن أن تشمل
 العداوى البكتیریة  •
 التھاب األذن  •
 التھاب األنسجة العضلیة (التھاب العضالت أو انحالل •

 (الربیدات
 التھاب الدماغ •
 التھاب عضلة القلب •
 فشل العدید من أجھزة الجسم •
 االلتھاب الرئوي  •
 تعفن الدم  •
 التھاب الجیوب األنفیة  •
 تفاقم األمراض المزمنة في الرئتین والقلب والجھاز العصبي  •
 تفاقم السكري •

 :یمكن أن تشمل
یق النفس الحادةمتالزمة ض •  (ARDS) 
 العداوى البكتیریة  •
 نوبة قلبیة •
 التھاب األنسجة العضلیة (التھاب العضالت أو •

 (انحالل الربیدات
 التھاب الدماغ •
 التھاب عضلة القلب •
 فشل العدید من أجھزة الجسم •
 االلتھاب الرئوي  •
 توقف التنفس  •
 تعفن الدم  •
 السكتة الدماغیة  •
الرئتین والقلب والجھازتفاقم األمراض المزمنة في  •  

 العصبي
 تفاقم السكري •
 متالزمة االلتھاب متعدد األجھزة عند األطفال •

(MIS-C)، وھي من المضاعفات النادرة التي 
 تسبب التھاب األوعیة الدمویة واألعضاء 

 لماذا یعد الحصول على لقاح اإلنفلونزا أمًرا مھًما اآلن 
. ولكن یمكن أن یقلل من خطر اإلصابة بمرض خطیر أو الوفاة بسبب اإلنفلونزا. قد یساعد لقاح اإلنفلونزا في الحیلولة19-فید ال یحمیك لقاح اإلنفلونزا من اإلصابة بكو  

الكثیر من الموارد الطبیة 19-دون االضطرار إلى دخول المستشفى. وھذا أمر مھم للغایة بینما تستھلك جائحة كوفید . 
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