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جديدةال  H1N1  أنفلونزا
 

 ؟)أنفلونزا الخنازير( H1N1ما هو 
H1N1)  وآان  .هو فيروس أنفلونزا جديد يصيب الناس بالمرض") أنفلونزا الخنازير"والذي أشير إليه مبكرًا باسم

وقد ذآرت دول أخرى، . 2009 نيسان/أول اآتشاف لهذا الفيروس الجديد في الناس في الواليات المتحدة في أبريل
ينتشر هذا الفيروس من شخص إلى شخص،  .دا، إلى وجود إصابات بشرية بهذا الفيروس الجديدمثل المكسيك وآن

.ربما بطريقة تشبه آثيرًا انتشار فيروسات األنفلونزا الموسمية المعتادة
أنفلونزا " الجديد هذا اسم H1N1لماذا يطلق أحيانًا على فيروس 

 ؟"الخنازير
ألن " أنفلونزا الخنازير"اسم آان هذا الفيروس في األصل يشار إليه ب

الكثير من الجينات في هذا الفحوص المختبرية أظهرت  تشابهًا آبيرًا بين 
الفيروس الجديد وبين  فيروسات األنفلونزا التي عادة ما تظهر في الخنازير 

ولكن دراسة أخرى أظهرت أن هذا الفيروس الجديد  .في أمريكا الشمالية
إنه يحتوي على  . بين  خنازير أمريكا الشماليةمختلف جدًا عما ينتشر عادة

اثنين من جينات فيروسات األنفلونزا التي تنتشر عادة بين الخنازير في 
. وآسيا وجينات الطيور والجينات البشرية

أوروبا 
س  ويطلق العلماء على هذا الفيرو 

   ".الرباعي معاد التصنيف"اسم الفيروس 
 

ن الجديدة في اإلنساH1N1أنفلونزا 
 

  هذا في الواليات المتحدة؟H1N1هل هناك إصابات بشرية بفيروس أنفلونز 
 هذا في الواليات المتحدة في جنوب آاليفورنيا H1N1آانت أول تأآيدات لحاالت اإلصابة البشرية بفيروس  .نعم

، وظل المزيد وقد انتشر هذا الوباء بشدة وبسرعة منذ ذلك الوقت .وبالقرب من مقاطعة جوادالوب بوالية تكساس
H1N1يوجد تحديث لعدد حاالت أنفلونزا .والمزيد من الواليات يبلغ عن حاالت مرضية من هذا الفيروس  الجديدة  

 مكافحة مرآزhtm.investigation/flu1n1h/gov.cdc.www://http .المؤآدة في الواليات المتحدة على الموقع 
CDC  .ووآاالت الصحة المحلية وعلى مستوى الوالية تعمل معًا لدراسة هذا الموقف) (وقاية منها األمراض وال

http://www.cdc.gov/h1n1flu/investigation.htm


H1N1 هل فيروس أنفلونزا  الجديد هذا من الفيروسات المعدية؟
H1N1( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآز توصل  إلى أن فيروس) CDC الجديد هذا من الفيروسات المعدية 

.ومع هذا، فإن آيفية انتشار الفيروس بسهولة بين الناس مازالت غير معروفة.لى إنسانوينتشر من إنسان إ  
 ما هي عالمات وأعراض هذا الفيروس في الناس؟

 الجديد هذا في الناس مع أعراض األنفلونزا الموسمية وتشمل الحمى والسعال H1N1تتشابه أعراض فيروس 
وقد ذآر عدد آبير من الناس الذين  .الجسم والصداع والرعشة والتعبوالتهاب الحلق ورشح األنف أو الزآام وآالم 

وآما هو الحال بالنسبة لألنفلونزا الموسمية، فقد ظهرت أيضًا  .أصيبوا بهذا الفيروس أيضًا حدوث إسهال وقيء
  .حاالت مرضية حادة وحاالت وفاة نتيجة للمرض المرتبط بهذا الفيروس

H1N1 وس أنفلونزا ما مدى حدة المرض المرتبط بفير الجديد؟
 مكافحة األمراض والوقاية مرآزقوم ي .من غير المعروف حاليًا آيف ستكون حدة هذا الفيروس بين الناس بوجه عام

 حاليًا بدراسة التاريخ الطبي لألفراد الذين أصيبوا بهذا الفيروس لتحديد ما إذا آان بعض األفراد في )CDC(منها 
ففي األنفلونزا الموسمية  .ى أو المرض الحاد أو الحجز بالمستشفى بسبب هذا الفيروسخطر أآبر لإلصابة بالعدو

ويشمل ذلك  .هناك بعض الناس المعرضين لدرجة أآبر من الخطر بسبب المضاعفات الخطيرة المرتبطة باألنفلونزا
الحوامل واألشخاص  عامًا فأآثر واألطفال أقل من خمس سنوات والنساء 65األشخاص الذين يبلغون من العمر 

ومن غير المعروف حاليًا ما إذا آان هناك مجموعة معينة من الناس  .الذين يعانون من أمراض مزمنة في أي سن
 .عرضة للخطر أآثر من غيرها للمضاعفات الخطيرة المرتبطة باألنفلونزا التي تسببها عدوى هذا الفيروس الجديد

 أيضًا دراسات مختبرية لمعرفة ما إذا آان بعض األفراد )CDC( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآزجري ي
.لديهم مناعة طبيعية لهذا الفيروس، حسب عمرهم
H1N1  آيف ينتشر فيروس أنفلونزا  الجديد؟

. يحدث بنفس طريقة انتشار األنفلونزا الموسمية فيروسات األنفلونزا تنتشر أساسًا H1N1 يعتقد أن انتشار فيروس 
وقد يصاب الناس أحيانًا بالعدوى  .ن خالل سعال أو عطس األشخاص المصابين باألنفلونزامن شخص لشخص م

.بسبب لمس شيء عليه فيروسات األنفلونزا ثم لمس فمهم أو أنفهم
ما هي المدة التي يمكن لشخص مصاب بالمرض أن ينقل خاللها الفيروس إلى 

 اآلخرين؟
 أن هذا )CDC(والوقاية منها  مكافحة األمراض مرآزعتقد يفي الوقت الحالي 

 . األنفلونزا الموسمية من حيث االنتشارالفيروس له نفس خصائص فيروسات
 أظهرت الدراسات أن األشخاص قد يصبحون ناقلين ،بالنسبة لألنفلونزا الموسمية

 أيام بعد إصابتهم 7للعدوى قبل يوم واحد من ظهور األعراض عليهم ولمدة 
لصغار منهم، قد يكونون ناقلين للعدوى لفترات األطفال، خاصة ا. بالمرض
CDC( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآزتقوم .أطول  حاليًا بدراسة ) 

الفيروس وقدراته لمحاولة تعلم المزيد وسوف تقدم المزيد من المعلومات بمجرد 
.توافرها

ال يعتقد أن التعرض ينشر أنفلونزا H1N1 الجديدة
H1N1 بفيروس أنفلونزا هل من الممكن أن أصاب  الجديد بسبب تناول لحم الخنزير أو إعداده؟

فال يمكنك أن تصاب بفيروس  . من خالل الطعام H1N1ال تنتشر فيروسات . ال  H1N1 الجديد هذا من تناول لحم 
.فتناول لحم ومنتجات الخنزير المّصنعة والمطهية بطريقة سليمة يعد آمنا.الخنزير أو منتجات الخنزير  

 هناك خطر من شرب الماء؟هل 
 .من غير المحتمل أن تمثل مياه الصنبور المعالجة بعمليات التطهير التقليدية تمثل خطرًا النتقال فيروسات األنفلونزا

لم يتم استكمال أي أبحاث عن حساسية  .فقواعد معالجة مياه الشرب الحالية توفر درجة حماية آبيرة من الفيروسات
ومع هذا، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن H1N1 .الجديد لعمليات معالجة مياه الشرب التقليدية فيروس أنفلونزا 

 المسببة H5N1معدالت الكلور الحر المستخدمة عمومًا في معالجة مياه الشرب تعد آافية لتعطيل أنفلونزا الطيور 
H1N1 ومن المحتمل أن تتعطل فيروسات األنفلونزا األخرى مثل فيروس.للمرض الشديد  الجديد بالمثل بالمعالجة  

.وحتى اآلن ال توجد حاالت أنفلونزا بشرية موثقة حدثت بسبب التعرض لمياه الشرب الملوثة باألنفلونزا.بالكلور  



 الجديد من خالل المياه في حمامات السباحة ومنتجعات المياه H1N1هل يمكن أن ينتشر فيروس أنفلونزا 
 نافورات التفاعلية وأماآن المياه الترفيهية األخرى المعالجة؟المعدنية والمالهي المائية وال

وال توجد على اإلطالق أي حالة موثقة لعدوى فيروس  .تصيب فيروسات األنفلونزا القناة التنفسية العليا لإلنسان
تطهير التي المعالجة بمستويات الومن غير المحتمل أن تمثل المياه الترفيهية  .األنفلونزا ترتبط بالتعرض للمياه

لم يتم استكمال أي  . خطر انتقال فيروسات األنفلونزا)CDC( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآزوصي بها ي
 للكلور والمطهرات األخرى المستخدمة في حمامات السباحة H1N1بحوث عن حساسية فيروس األنفلونزا 

ومع هذا، فقد  .علية واألماآن الترفيهية األخرى المعالجةومنتجعات المياه المعدنية والمالهي المائية والنافورات التفا
 )CDC( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآزوصي بها يأظهرت دراسات حديثة أن مستويات الكلور الحر التي 

 أجزاء لكل مليون لمنتجعات 5-2لحمامات السباحة و] لتر/أجزاء لكل مليون أو مللي جرام[ أجزاء لكل مليون 1-3(
ومن المحتمل أن تتعطل فيروسات األنفلونزا  ). H5N1(تعد آافية لتعطيل فيروس أنفلونزا الطيور أ ) اه المعدنيةالمي

 . الجديد بالمثل بالكلور H1N1 األخرى مثل فيروس 
   في أماآن المياه الترفيهية خارج الماء؟H1N1هل يمكن أن ينتشر فيروس األنفلونزا 

   H1N1 حيث أنه يعتقد أن انتشار أنفلونزا  . ة ال تختلف عن أي أماآن تجمعات أخرىنعم، فأماآن المياه الترفيهي
ففيروسات األنفلونزا تنتشر أساسًا من شخص لشخص  . الموسمية الجديدة هذه يحدث بنفس طريقة انتشار األنفلونزا 

 بسبب لمس شيء عليه و قد يصاب الناس أحيانًا . المصابين باألنفلونزا األشخاص  من خالل سعال أو عطس 
 .لمس فمهم أو أنفهم األنفلونزا ثم  فيروسات 

الوقاية والعالج
 

 ما الذي يمكنني القيام به ألحمي نفسي من اإلصابة بالمرض؟
هناك األعمال اليومية التي يمكن أن تساعد على  . الجديدH1N1ال يوجد تطعيم متاح حاليًا للوقاية من فيروس 

  .جراثيم المسببة لألمراض التنفسية مثل األنفلونزاالوقاية من انتشار ال
:اتبع تلك الخطوات اليومية للحفاظ على صحتك

قم بإلقاء المنديل بعد استخدامه في  .احرص على تغطية فمك وأنفك بمنديل ورقى عند السعال أو العطس •
  .سلة القمامة

منظفات اليد المكونة أساسًا من  .عطساغسل يديك مرات عديدة بالماء والصابون، خاصة بعد السعال أو ال •
  .الكحول تعتبر فعالة أيضًا

  .الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة .تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك •
  .حاول تجنب مخالطة المرضى •
 ساعة بعد 24 أيام منذ بدء األعراض لديك أو لمدة 7يجب عليك البقاء في المنزل إذا آنت مريضًا لمدة  •

  .الهدف من ذلك هو تجنب إصابة اآلخرين وزيادة انتشار الفيروس . أيهما أطولزوال األعراض،

:األفعال المهمة األخرى التي يمكنك القيام بها هي

 فيما يتعلق بإغالق المدارس، وتجنب أماآن الزحام واإلجراءات االجتماعية اتبع نصائح الخدمة العامة •
  .األخرى الخاصة بالمسافات بينك وبينك اآلخرين

آن مستعدًا إذا مرضت وآنت في حاجة للبقاء في البيت لمدة أسبوع تقريبًا؛ فتجهيز األدوية المتاحة دون  •
وصفة طبية ومنظفات اليد التي تعتمد على الكحول والمناديل الورقية واألشياء األخرى ذات الصلة بذلك قد 

ألماآن العامة وأنت ال تزال مريضًا يكون مفيدًا ويساعدك على تجنب الحاجة إلى الخروج من المنزل في ا
  .وناقًال للعدوى

 ما هي أفضل طريقة لالبتعاد عن نشر الفيروس عن طريق السعال أو العطس؟
 7وإذا مرضت يجب عليك البقاء في المنزل لمدة  .إذا مرضًت يجب أن تحد من مخالطتك لآلخرين بقدر المستطاع

احرص على تغطية فمك وأنفك  . ساعة بعد زوال األعراض، أيهما أطول24أيام منذ بدء األعراض لديك أو لمدة 



ثم اغسل يديك، وافعل ذلك في آل   . ضع منديلك المستعمل في سلة المهمالت
 .و تعطسمرة عندما تسعل أ

  
 ما هي أفضل طريقة لغسل يدي لتجنب اإلصابة باألنفلونزا؟

اغسل بالماء والصابون أو  .آثيرًا ما يساعد غسيل يديك على وقايتك من الجراثيم
 مكافحة األمراض مرآزوصي ي .على الكحولنظفهما بمنظفات اليد التي تحتوي 

 أن تغسلهما لمدة –ئ والصابون  بالماء الداف-- عند غسيل يديك )CDC(والوقاية منها 
في حالة عدم توفر الماء والصابون ، يمكن استخدام مناديل اليد التي يتم  . ثانية15-20

ويمكنك الحصول عليها من معظم  .التخلص منها بعد االستعمال أو معقمات الِجل
 ادعك يديك حتى يجف ،إذا آنت تستخدم الِجل .محالت السوبر مارآت والصيدليات

وال يحتاج الِجل إلى الماء لكي يكون فعاًال؛ فالكحول الموجود به يقتل الجراثيم  .لالِج
.التي على يديك

 ما الذي عليَّ أن أفعله إذا مرضت؟
الجديدة وظهرت عليهم  أعراض  H1N1إذا آنت تعيش في مناطق تم فيها التعرف على أشخاص مصابين بأنفلونزا 

 الجسم أو رشح األنف أو الزآام أو التهاب الحلق أو الغثيان أو القيء أو اإلسهال،  أو آالمالحمىتشبه األنفلونزا مثل 
.فيجب عليك أن تلزم  البيت وتتجنب مخالطة اآلخرين، باستثناء طلب الرعاية الطبية

فإذا آنت مصابًا بمرض شديد أو إذا آان هناك خطر آبير من مضاعفات األنفلونزا، اتصل بمزود الرعاية الصحية 
وسيحدد مزود الرعاية الصحية الخاص بك ما إذا آانت هناك حاجة إلى اختبار  .لخاص بك أو اطلب الرعاية الطبيةا

.أو عالج لألنفلونزا
.فإذا مرضت وشعرت بأي من العالمات التحذيرية التالية، اطلب الرعاية الطبية الطارئة

 : إلى رعاية طبية عاجلة ما يليفي األطفال، تتضمن العالمات التحذيرية الطارئة التي تحتاج

 •  التنفس السريع أو مشاآل التنفس
 •  لون الجلد المزرق أو الرمادي

 •  عدم شرب السوائل الكافية
قيء حاد أو مستمر  • 

 •  عدم االستيقاظ أو عدم التفاعل
 •  أن يكون الطفل شديد التهيج بحيث ال يريد أي أحد أن يمسكه 

 •  . العودة مرة أخرى بحمى وسعال أسوأتحسن األعراض التي تشبه األنفلونزا ثم

 :في البالغين،  تتضمن العالمات التحذيرية الطارئة التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة ما يلي

 •  صعوبة التنفس أو قصر التنفس
 •  ألم أو ضغط في الصدر أو البطن

 •  دوخة مفاجئة
 •  ارتباك

 •  قيء حاد أو مستمر
. العودة مرة أخرى بحمى وسعال أسوأتحسن األعراض التي تشبه األنفلونزا ثم  • 

 هل هناك أدوية لعالج العدوى بهذا الفيروس الجديد؟
( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآزوصي ي CDC.نعم لعالج " زاناميفير"أو " أوسيلتاميفير" باستخدام عقار ) 

يروس هي أدوية تصرف بوصفة العقاقير المضادة للفH1N1 . الجديدأو الوقاية من العدوى بفيروس األنفلونزا /و
إذا  .لمكافحة األنفلونزا بمنع فيروسات األنفلونزا من التكاثر في جسمك) حبوب أو شراب أو جهاز استنشاق(طبية 

آما يمكنها  .مرضت، يمكن للعقاقير المضادة للفيروس أن تخفف من مرضك وتجعلك تشعر بالتحسن بشكل أسرع
انتشار الوباء الحالي، تكون األولوية في استعمال العقاقير المضادة  .الخطيرةآذلك أن تقي من مضاعفات األنفلونزا 

.لفيروس األنفلونزا لعالج مرض األنفلونزا الحاد



  التلوث والتنظيف
 

 ؟)مثل الكتب ومقابض األبواب(ما هي مدة بقاء فيروس األنفلونزا حيًا على األشياء 
لبقاء على األسطح البيئية وأنه من أظهرت الدراسات قدرة فيروس األنفلونزا على ا

. ساعات بعد وضعه على السطح8-2تصل إلى الممكن أن تصيب شخصًا ما لمدة 
 ما الذي يقتل فيروس األنفلونزا؟

 100-75[فهرنهايت درجة  212-167(الحرارة يتم القضاء على فيروس األنفلونزا ب
 الجراثيم الكيميائية، مثل باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من مبيدات ]).درجة مئوية

المطهرات التي تعت(، وحامالت اليود )الصابون(وفوق أآسيد الهيدروجين والمنظفات 
والكحوليات تعد فعالة في مقاومة فيروسات األنفلونزا البشرية إذا ما ) على اليود

.استخدمت بترآيز صحيح ولوقت آاف

الكلور 
مد 

ل أو فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام المنادي 
.ويجب أن يدعك الِجل في اليدين حتى يجف.الِجل بحيث يكون بها آحول لتنظيف األيدي  

  ما هي األسطح التي من األرجح أن تكون مصادر تلوث؟
وتنتقل  .من الممكن أن تنتشر الجراثيم عندما يلمس شخص ما شيئًا ملوثًا بالجراثيم ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه

ومن الممكن أن تنتشر الجراثيم عندما يلمس شخص ما  . عطس الشخص المصاب عبر الهواءالقطرات من سعال أو
.قطرات من تنفس شخص آخر على سطح مثل سطح المكتب، مثًال، ثم يلمس عينيه أو فمه أو أنفه قبل أن يغسل يديه

 آيف يجب التعامل مع الفضالت التي يتم التخلص منها لمنع انتشار فيروس األنفلونزا؟
منع انتشار فيروس األنفلونزا، يوصى بإلقاء المناديل الورقية واألشياء األخرى التي يتم التخلص منها والتي ل

آما يجب على الناس أيضًا أن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون بعد لمس  .استعملها شخص مصاب في سلة المهمالت
  .المناديل الورقية والفضالت المماثلة المستخدمة

 نظافة المنزلية التي يجب القيام بها لمنع انتشار فيروس األنفلونزا؟ما هي ال
السيما بجوار المناضد واألسطح في الحمام (لمنع انتشار فيروس األنفلونزا، من المهم المحافظة على األسطح 

  .جنظيفة بمسحها بمطهر منزلي طبقًا للتعليمات الموضحة على بطاقة المنت) ومناضد المطبخ ولعب األطفال
 آيف يجب التعامل مع بياضات الشخص المصاب باألنفلونزا وأدوات طعامه وأطباقه؟

ال داعي لتنظيف البياضات وأواني وأطباق الطعام الخاصة بالمريض منفصلة عن غيرها 
ولكن من المهم عدم مشارآة المريض في استخدام هذه . المشابهةمن المستلزمات المنزلية 
  . جيدًااألشياء قبل غسلها غسًال

باستخدام صابون الغسيل المنزلي ) مثل أغطية السرير والمناشف(يجب غسل البياضات 
الغسيل قبل غسله للوقاية من " احتضان"وعلى األفراد تجنب  .مع تجفيفها في مكان ساخن

وعلى األفراد غسل أيديهم بالماء والصابون أو دعك أيديهم بالمنظفات التي  .تلويث أنفسهم
  . آحول بمجرد التعامل مع الغسيل غير النظيفتحتوي على

 باستخدام الماء ،أواني الطعام يجب غسلها إما في غسالة الصحون أو بطريقة يدوية
  .والصابون

  االستجابة والبحث
) لالستجابة النتشار الوباء؟ ( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآز CDC فعله يما الذي 

 هي التقليل المرآزفأهداف CDC (اية منها  مكافحة األمراض والوقمرآزقام  بتطبيق) استجابتها لحاالت الطوارئ.
من حدة المرض واالنتشار، مع توفير المعلومات لمساعدة مزودي الرعاية الصحية ومسؤولي الصحة العامة 

CDC( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآزستمر يو. الفيروس الجديدوالجهور لمواجهة التحديات التي يسببها  ( 
. وأخصائيي الصحة العامةالسريريين لألطباء في إصدار  باإلضافة إلى ذلك،  يستمر قسم  توجيهات مؤقتة

CDC( مكافحة األمراض والوقاية منها آزمر التابع لاالحتياطي الوطني االستراتيجي  (SNS)( في إرسال العقاقير 
المضادة للفيروس، ومعدات الوقاية الشخصية وأجهزة الوقاية التنفسية لجميع الواليات الخمسين واألقاليم التابعة 

.للواليات المتحدة للمساعدة على االستجابة النتشار الوباء

http://emergency.cdc.gov/cotper/eoc/
http://emergency.cdc.gov/cotper/eoc/


 استجابة النتشار الوباء الحالي؟ما هي بحوث األمراض الوبائية التي تجري آ
 بشكل وثيق للغاية مع مسؤولي الواليات والمسؤولين المحليين )CDC( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآزعمل ي

ففي آاليفورنيا وتكساس، حيث تم  . الجديدةH1N1في المناطق التي تم فيها تحديد حاالت بشرية مصابة بأنفلونزا 
  :ض الوبائية، تجري الكثير من أنشطة األمراض الوبائية أو يتم التخطيط لها، ويشمل ذلكنشر فرق مساعدات األمرا

  مراقبة فعالة في المقاطعات التي تم فيها التعرف على إصابات بشرية؛ •
دراسات للعاملين بالرعاية الصحية الذين تعرضوا لمرضى أصيبوا بالفيروس لمعرفة ما إذا آانوا قد  •

  أصيبوا بالعدوى؛
دراسات الخاصة بالعائالت والناس اآلخرين المخالطين لألشخاص الذين تأآد إصابتهم لمعرفة ما إذا ال •

  آانوا قد أصيبوا بالعدوى؛
 لمعرفة H1N1في دراسة لمدرسة ثانوية عامة حيث ظهرت ثالث حاالت بشرية مؤآدة لإلصابة بأنفلونزا  •

  لمؤآدة؛ما إذا آان هناك أحد قد أصيب ومدى مخالطتهم للحالة ا
  .دراسة حول المدة التي يظل فيها الشخص المريض بالفيروس ناقًال للفيروس •

  بمجرد نشره؟(SNS)من هو المسؤول عن العالج في االحتياطي الوطني االستراتيجي 
بمجرد نشر  (SNS)مسؤولو الصحة المحلية لديهم التحكم الكامل في أدوية االحتياطي الوطني االستراتيجي 

ويعمل مخططو المجتمع المحلي وعلى مستوى الفيدرالية أو الوالية سويًا  . في المدينة أو الوالية أو اإلقليماإلمدادات
وقد تلقت  .للمناطق المصابة في أسرع وقت ممكن (SNS)لضمان وصول أدوية االحتياطي الوطني االستراتيجي 

 مكافحة مرآزفبعد إرسال  . الوطني االستراتيجيبالفعل الكثير من المدن والواليات واألقاليم إمدادات االحتياطي
 األدوية للوالية أو المدينة، يكون التحكم في اإلمدادات وتوزيعها خاضع لتقدير تلك )CDC(األمراض والوقاية منها 

معظم الواليات والمدن لديها أيضًا أدويتها الخاصة بها التي يمكنها استخدامها  .الوالية أو إدارة الصحة المحلية
  .لمعالجة األشخاص المصابين

تعتمد الكثير من المعلومات التي  في هذه الوثيقة على الدراسات والتجارب السابقة عن األنفلونزا  :مالحظة*
أن المعلومات تنطبق على فيروسات  )CDC( مكافحة األمراض والوقاية منها مرآزعتقد يو. الموسمية) البشرية(
سيتم  .اسات حول هذا الفيروس في تقدم مستمر لمعرفة المزيد حول خصائصهآذلك، ولكن الدر H1N1) الخنازير(

.تحديث هذه الوثيقة بمجرد توافر معلومات جديدة
 عامة عن انظر معلومات)  الجديدةH1N1ليست أنفلونزا (لالطالع على معلومات عامة عن أنفلونزا الخنازير 

.أنفلونزا الخنازير

  بالتوقيت الشرقيساء م12:30  2009 ايار/ مايو5آخر مراجعة لهذه الصفحة تمت بتاريخ  •
  بالتوقيت الشرقيساء م12:30  2009 ايار/ مايو5آخر تحديث لهذه الصفحة تم بتاريخ  •
  األمراض والوقاية منهاكافحةمرآز م :مصدر المحتوى •

http://www.cdc.gov/h1n1flu/background.htm
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