
لألشخاص  في البلدیة بالمجان تقدیم لقاح اإلنفلونزا
المعرضة للخطر مجموعاتالذین ینتمون لل   

 
  لقاح المعرضة للخطر على عرض لتلقي مجموعاتتعمل الحكومة اآلن على ضمان حصول ال

طبیب  أیضا تلقى اللقاح لدى  مجموعاتبالمجان في البلدیات. بإمكان ھذه ال الموسمیة اإلنفلونزا
كرون. ویحصل األشخاص من حاملي البطاقة   50 المقدرة ب المستخدممقابل دفع حصة  العائلة

. طبیب العائلةالصحیة المجانیة أیضا على اللقاح بالمجان لدى   
 

احتمال أن یكون موسم فیروس  من  للصحة العامة معھد الوطنيحذر القال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "
. ولذلك نرى أن تطعیم نسبة  19-قویًا وذلك بالتزامن مع كوفیدھذا العام  )RSفیروس الجھاز التنفسي المخلوي (اإلنفلونزا و

أكبر  حثللغایة، ولذا فأنا أكبیرة من المجموعات المعرضة للخطر بلقاح األنفلونزا قبل بدایة موسم الشتاء ھي مسألة مھمة 
    ، على أخذ لقاح األنفلونزا". عدد ممكن من األشخاص الذین ینتمون للمجموعات المعرضة للخطر، بما في ذلك األطفال

 
إن األطفال الذین ینتمون إلحدى المجموعات المعرضة للخطرة ھم أكثر عرضة لدخول المستشفیات جراء اإلصابة  

 باألنفلونزا. 
بالمئة من األطفال الذین ینتمون لمجموعات معرضة للخطر لقاح   20تلقى أقل من  ،في األعوام السابقةھوي "وأضاف 

والجدید لھذا العام ھو  األنفلونزا، ویتعین علینا في الوقت الحالي ضمان تقدیم المعلومات الضروریة حول عروض اللقاح. 
   ". تى بلوغھم سن الخامسةحللقاح لألطفال الخدج وفیر عرض بتقدیم اینبغي تأنھ 

 
كرون للحصول على تطعیم  755و 175، كان یتعین على المجموعات المعرضة للخطر دفع ما بین 2020قبل عام 

المجال أمام إمكانیة  2020الجھة التي أعطت اللقاح. أفسحت الحكومة في عام  بناًء على رسوم التكلفة التي طلبتھااألنفلونزا 
كرون أو  50 مبلغ فلونزا لدى طبیب العائلة مقابل دفعتلقي األشخاص الذین ینتمون للمجموعات المعرضة للخطر لقاح األن

 الحصول علیھ بالمجان إذا كان لدیھم بطاقة صحیة مجانیة.  
 

یتم توسیع نطاق المخطط المشار إلیھ أعاله ھذه السنة. سیُمنح األشخاص من المجموعات "س تصریحاتھ  وتابع ھوي
سنواصل العمل بنظام إمكانیة تطعیم المرضى الذین  ا ألخذ لقاح اإلنفلونزا بالمجان في بلدیاتھم. المعرضة للخطر عرضً 

كرون. وسیكون التطعیم بالمجان لحاملي  50ینتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر لدى طبیب العائلة مقابل دفع مبلغ 
.  "البطاقة الصحیة المجانیة  

 
ألسباب تتعلق باستراتیجیة التأھب، سیكون لدى البلدیات طاقة استیعابیة متوفرة لعملیة التطعیم ضد فیروس الكورونا في 

ي عملیة التطعیم ضد األنفلونزا. مرحلة "الحیاة الیومیة الطبیعیة مع زیادة التأھب"، وستستفید البلدیات من ھذا األمر ف  
   



ضمن برنامج التطعیم ضد األنفلونزا خالل شھر أكتوبر / تشرین األول.  م توفیر اللقاحسیت  
ملیون جرعة من لقاح األنفلونزا للمجموعات المعرضة الخطر   1،84نجح المعھد الوطني للصحة العامة في شراء 

للعاملین في مجال  منھا ألف جرعة 241تخصیص حوالي  وسیتم، 2021/2020لموسم الشتاء  لعاملین في مجال الصحةوا
ألف جرعة معززة لكبار السن والفئات األكثر عرضة للخطر. وھذه الجرعات   04الصحة. ویشمل ھذا العدد أیًضا حوالي 

من المفترض أن تغطي ھذه  .فقط ملیون جرعة 1،2شراء  حینھا ، حیث تم2020 ما كان لدینا فيھي زیادة كبیرة ع
% من العاملین في مجال الصحة.   75% من المجموعات المستھدفة و100الشحنات   

 
وقال ھوي أیًضا "نتوقع اھتماًما كبیًرا بالتطعیم خالل فصل الخریف، ونأمل أن یحث أطباء العائلة المرضى من  

قاح عند زیارتھم للطبیب." المجموعات المعرضة للخطر على أخذ الل  
 

لمرضى، وكذلك من یقومون  امجال الصحة ممن لدیھم اختالط مباشر مع سیتم كذلك توفیر اللقاح بالمجان إلى العاملین في 
العمل مطالبًا بتغطیة النفقات  بتربیة الخنازیر وغیرھم ممن لدیھم اختالط مباشر بالخنازیر الحیة، بینما سیظل صاحب 

.  ذاتھاالخاصة بعملیة التطعیم   
 

الذین قد یتعرضون للعدوى في مكان العمل،  نیعاملسیحصل طبیب العائلة على أجر مقابل تقدیم اللقاح. أما فیما یخص ال
على المعلومات الخاصة بلقاح اإلنفلونزا وتغطیة نفقات التطعیم. ستتبع   عاملینفیجب على صاحب العمل ضمان حصول ال

الدفع كما كان علیھ الوضع في السابق.  عاملین في مجال الصحة نفس نظامعملیة تطعیم ال  
 

أن نسبة المطعمین في العام الماضي بین الفئات  2021/2020تشیر األرقام الواردة من الجھاز المركزي لإلحصاء لعام 
، في  بالمئة. وكانت النسبة أعلى بین كبار السن الذین یعانون من أمراض أخرى 48عاًما كانت حوالي  65العمریة فوق سن 

عرضین للخطر.   أقل بین الفئات الشابة من الم ن كانت النسبةحی  
 

وصي بحصولھم على لقاح اإلنفلونزا بسبب  تندرج الفئات التالیة تحت ما نطلق علیھ المجموعات المعرضة للخطر والتي نُ 
تزاید خطورة اإلصابة بمرض شدید (لالطالع على قائمة كاملة على صفحات اإلنترنت الخاصة بالمعھد الوطني للصحة 

 العامة)
 

 عاًما 65كل من ھم فوق سن  •
 المقیمون في دور المسنین ودور الرعایة  •
مرض السكري أو فشل في وظائف الكبد األطفال والبالغون الذین یعانون من أمراض القلب والرئتین أو  •

أو ضعف في جھاز المناعة (وكذلك أفراد أسرتھم) وكذلك من یعانون من  ةض عصبیامرأأو الكلى أو 
 السمنة المفرطة.  

في الثلث األول من الحمل اللواتي  النساء الحوامل في الثلث الثاني والثالث من الحمل وكذلك النساء  •
 في مجال الصحة.    ملتع تعاني من مرض مزمن أو 
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