
الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
����������������������������������

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ٦۷

WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+

عجبني
ُ
ي ال 

املومسية اإلنفلونزا  لقاح 
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اإلنفلونزا الموسمیة مرض یسببھ أكثر من ذریة من ذریات فیروس اإلنفلونزا المختلفة، وھو مرض مرھق    
للجسم، خاصة عند من یعانون من أمراض مزمنة، كالتنفسیة والقلبیة والسكري ، ومن یعانون أي خلل في 

جھاز المناعة، ألن المرض قد یشكل خطراً على حیاتھم .
   ننصح الجمیع بأخذه إبتداء ممن تجاوز عمره ستة شھور، ویجب أخذه كل عام، ألن طبیعة ھذه الفیروسات 
عن  وسیختلف  سبقھ،  الذي  عن   یختلف  العام  ھذا  فمطعوم  جدیدة،  ذریات  فتظھر  واآلخر،  الحین  بین  تتغیر 

القادم، وفعالیتھ ال تدوم طویالً، لذلك البد من أخذه سنویاً. 
   ھل یعني إنني لن أصاب باإلنفلونزا أبًدا إذا اخذت المطعوم؟، ممكن أن تُصاب إذا ظھرت ذریة جدیدة، ویمكن 

 . أن تصاب بذریة قدیمة، لكن تكون الوطأة اخف واألعراض بسیطة جداً 
نوعان متوفران من المطعوم، الثالثي الذي یحتوي على  ثالثة ذریات، والرباعي الذي یحتوي على أربع،    
كلما زادت عدد الذریات في المطعوم كلما كان أكثر فعالیة، وكل منھما یحتوي على ذریة انفلونزا الخنازیر، 

ویُنصح بأخذ المطعوم في تشرین أول من كل عام .
   یحتوي اللقاح على أربع سالالت من فیروسات اإلنفلونزا التي تم إضعافھا، مع بعض األمالح غیر المضرة 
بینھما،  المعركة  یشبھ  ما  في  المناعة  جھاز  وتحفز  تستثیر  الضعیفة  السالالت  ھذه  المصنعة،  الشركة  حسب 
لھا  یتعرض  أن  یمكن  السالالت  ھذه  من  فیروس  إلي  تترصد  مضادة،  أجسام  أسبوعین  بعد  عنھا  ینتجع 

الشخص، فیصبح ممنعا ضد اإلنفلونزا لھذا العام بإذن هللا.

الداعیة الذي یصرف جّل وقتھ لتربیة الشباب، لیتعلقوا بھ ال بدعوتھ، وینسى قول رب العزة : "أُولَئَِك الَِّذیَن    
ُ فَبُِھَداُھُم اْقتَِدْه"، قال: "فَبُِھَداُھُم"، ولم یقل:"فبھم"،ألن االقتداء  یكون بالمنھج ال باألشخاص!، رغم  َھَدى �َّ

أن الُمَخاطب باألیة ھو النبي، فما بالك بنا نحن البشر؟!.
مثل ھؤالء ال یستحقون لقب داعیة، ألنھم ربما یتكسبون بھا، وال یُنتجون للمجتمع إالّ اتباعاً سذّجاً، لیطوفوا    
الفھم، یؤدي  التصور، وتشوه في  بمنھج ربھم، وھذا خلٌل عظیم في  بھم ال  حولھم ال حول دعوتھم، ویتعلقون 
الى أموٍر ومفرزاٍت ال تُحمد عقباھا، ولھذا كان للفھم الصحیح، واإلعتقاد السلیم، أصوٌل وفروع، البد إلي داعیة 

بھا.             ویلتزم  یتعلمھا  أن 
   ال یُعجبني المتدین الذي یّدعي الزھد، وھو المنھمك في دنیاه، یفكر ألف مرة قبل أن یمد یده إلى جیبھ، لیؤدي 

حقاً علیھ لزوجھ او ولده، ناھیك عن الناس اآلخرین، یُقاتل أخاه على شبر من أرض، لیس لھ منھا في النھایة 
القلیل،  أقل  الفقیرعلى  العامل  جّماً، ویُحاِسب  المال حباً  لكنھ یُحب  الثیاب،  الطعام وأفخر  باطایب  یتنعم  القبر،  إال 

وفوق ذلك جاره جائع وشبھ ُعریان.!! 
  ولنتذكر نحن وأیاه ما قالھ األخ السوداني البسیط، عندما وصف حصتي وحصتك من الدنیا، فقراء كنّا أم غنیاء، 
حیث قال: "حصتك منھا شبرین في مترین، مش مھم یكون وین، المھم روحك تعدي فین !!!"،...فإلى روضٍة 

من ریاِض الجنِة،أو إلى حفرٍة من ُحفر الناِر.


