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• ما هي إنفلونزا الخنازير؟ 
• ما هي التأثيرات على الصحة البشرية؟ 

• أين حدثت حاالت اإلصابة عند اإلنسان؟ 
• كيف تنتقل العدوى لإلنسان؟ 

• هل تناول لحم ومنتجات الخنزير آمن؟ 
• ما الدول التي حدثت فيها فاشيات بين الخنازير؟ 

• هل هناك خطر لحدوث جائحة؟ 
• هل هناك لقاح يحمي اإلنسان من هذا المرض؟ 

• ما هي األدوية المتاحة للعالج؟ 
 

ما هي إنفلونزا الخنازير؟ 
إنفلونزا الخنازير مرض معٍد شديد السراية يصيب الخنازير وسببه أحد أنواع متعددة من فيروس إنفلونزا 
الخنازير A. المراضة مرتفعة عادة بخالف الوفيات التي تكون منخفضة (١-٤٪). ينتقل الفيروس بين 
الخنازير عن طريق الرذاذ، والتماس المباشر وغير المباشر، وعن طريق الحملة غير العرضيين من 
الخنازير. تحدث الفاشيات بين الخنازير على مدار السنة، وتزيد نسب حدوثها في الشتاء والخريف في 

األقاليم معتدلة المناخ. يقوم العديد من الدول بتلقيح قطعان الخنازير روتينيًا ضد هذا المرض. 

غالبًا ما يكون فيروس إنفلونزا الخنازير من النمط الفرعي H1N1، ولكن األنماط األخرى (مثل: 
H1N2, H3N1, H3N2) تسري أيضًا بين الخنازير.  

 كما قد تصاب الخنازير بفيروسات إنفلونزا الطيور أو فيروسات اإلنفلونزا الموسمية البشرية. كان يظن 
أن فيروس H3N2 إلنفلونزا الخنازير قد انتقل للخنازير من اإلنسان. قد تصاب الخنازير بأكثر من 
فيروس إنفلونزا في الوقت نفسه مما يسمح باختالط هذه األنواع مع بعضها. وهذا مما يؤدي لوجود 
فيروس يحتوي مورثات من العديد من المصادر ويدعى بالفيروس الهجين. بالرغم من أن فيروسات 
إنفلونزا الخنازير عادة سالالت نوعية وال تخمج سوى الخنازير إال أنها أحيانًا تجتاز الحاجز بين األنواع 

وتخمج البشر. 
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إنفلونزا  حول  الشائعة  األسئلة 

الخنازير. 
التعاريف  الخنازير-  إنفلونزا 

الوبائية. 
اتخذتها وزارة  التي  اإلجراءات 
لمرض  لالستعداد  الصحة 

إنفلونزا الخنازير ومكافحته. 
مخطط التعامل مع حالة إنفلونزا 
حسب  اإلنسان/  لدى  الخنازير 
تعريف منظمة الصحة العالمية. 
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 ما هي التأثيرات على الصحة البشرية؟ 
تم اإلبالغ عن حاالت متفرقة من الفاشيات واإلصابات بين البشر. 
بشكل  الموسمية  اإلنفلونزا  في  مثيلتها  السريرية   األعراض  تشبه 
اإلنتان  من  عنها  المبلغ  السريرية  المظاهر  تتفاوت  ولكن  عام، 

الالعرضي حتى ذات الرئة الشديدة المفضية للوفاة. 
 بما أن المظاهر السريرية النموذجية إلنفلونزا الخنازير عند اإلنسان 
التنفسي  الجهاز  إنتانات  من  وغيرها  الموسمية  اإلنفلونزا  تشبه 
بغير قصد من خالل  تم كشفها  الحاالت  فإن معظم  الحادة  العلوي 
ترصد اإلنفلونزا الموسمية. قد تمر الحاالت الخفيفة أو الالعرضية 
اإلنسان  المرض عند  لهذا  الحقيقي  المدى  فإن  لذلك  دون مالحظة 

يبقى مجهوًال. 

أين حدثت حاالت اإلصابة عند اإلنسان؟ 
منذ بدء تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) في عام ٢٠٠٧ تم 
المتحدة  الواليات  الخنازير في  إنفلونزا  إبالغ WHO عن حاالت 

وإسبانيا. 

كيف تنتقل العدوى لإلنسان؟ 
تفتقد  الحاالت  بعض  ولكن  للبشرعادة  الخنازير  من  العدوى  تنتقل 
قصة تماس مع الخنازير أو مع بيئة كانت الخنازير موجودة فيها. 
كانت  لكنها  الحاالت  بعض  في  آلخر  إنسان  من  سراية  حدثت 

محصورة بالتماس المباشر وفي مجموعات مغلقة من الناس. 

هل تناول لحم ومنتجات الخنزير آمن؟ 
نعم. لم يظهر احتمال سراية المرض لإلنسان من خالل تناول لحم 
الخنزير المحضر بشكل مناسب أو تناول مشتقات لحم الخنزير األخرى 
مئوية  حرارة ٧٠  بدرجة  بالطبخ  الخنازير  إنفلونزا  فيروسات  تقتل 

تماشيًا مع األدلة العامة لتحضير لحم الخنزير وغيره من اللحوم. 

ما هي الدول التي حدثت فيها فاشيات بين الخنازير؟ 
ال تندرج إنفلونزا الخنازير تحت بند األمراض المبلغ عنها للسلطات 
الصحية الحيوانية لذلك ال يعرف توزعها العالمي بين الحيوانات. 

يعد المرض مستوطنًا في الواليات المتحدة.  
كما حدثت فاشيات في أميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، وأوروبا 
(كينيا)  وإفريقيا  وإيطاليا)،  والسويد  المتحدة  المملكة  فيها  (بما 

وأجزاء من شرق آسيا  (بما فيها اليابان والصين). 
 

هل هناك خطر لحدوث جائحة؟ 
احتكاك  لديهم  ليس  الذين  سيما  ال  الناس  معظم  أن  المرجح  من 
الخنازير.  إنفلونزا  فيروس  ضد  المناعة  تنقصهم  الخنازير  مع 
إذا حصل الفيروس على القدرة على السراية من إنسان آلخر فقد 
بآثار جائحة  التنبؤ  الصعب  البشر. من  بين  ذلك جائحة  ينتج عن 
كهذه: فذلك يعتمد على فوعة الفيروس، والمناعة الحالية بين الناس، 
اإلصابة  من  المكتسبة  األضداد  تمنحها  التي  المتصالبة  والحماية 

باإلنفلونزا الموسمية، والعوامل المتعلقة بالثوي (المضيف). 

هل هناك لقاح يحمي اإلنسان من إنفلونزا الخنازير؟ 
ال يتوفر لقاح اآلن الحتواء فيروس إنفلونزا الخنازير الذي يسبب 
المرض لدى اإلنسان. ال يعرف ما إذا كان اللقاح الحالي لإلنفلونزا 
فيروسات  تتغير  الحماية.  من  نوع  أي  يقدم  أن  يمكن  الموسمية 
اإلنفلونزا بسرعة عالية. من المهم تطوير لقاح ضد ساللة الفيروس 
الحالية من أجل تقديم أكبر قدر من الحماية للملقحين من البشر. هذا 
هو السبب الذي تحتاج من أجله WHO للحصول على أكبر عدد 
ممكن من هذه الفيروسات في سبيل انتقاء المرشح األفضل لتحضير 

فيروس اللقاح. 

ما هي األدوية المتاحة للعالج؟ 
تتوفر األدوية الفيروسية لإلنفلونزا الموسمية في بعض الدول وتقدم 
األدوية:          لهذه  صنفان  هناك  للمرض.  فعالين  وعالجًا  حماية 
نورامينيداز  مثبطات  و٢)  ورامانتدين)  (أمانتدين  أدامنتان   (١
اإلنفلونزا (أوسلتاميفير وزاناميفير). معظم الحاالت التي تم اإلبالغ 
عنها سابقًا من إنفلونزا الخنازير قد تماثلت للشفاء بشكل كامل دون 

الحاجة لرعاية طبية أو لتناول أدوية مضادة للفيروسات. 
المضادة  لألدوية  مقاومة  اإلنفلونزا  فيروسات  بعض  طورت 
الكيميائية والمعالجة. كانت  الوقاية  للفيروسات مما حد من فعالية 
الفيروسات المأخوذة من الحاالت البشرية التي حصلت حديثًا في 
لكنها  وزاناميفير  أوسلتاميفير  من  لكل  حساسة  المتحدة  الواليات 

مقاومة لكل من أمانتدين ورامانتدين. 
استعمال  حول  بتوصيات  للخروج  حاليًا  المعلومات  تكفي  ال 
فيروسات  إنتان  من  والعالج  الوقاية  في  الفيروسات  مضادات 
مبنية  قرارات  اتخاذ  السريريين  على  يتوجب  الخنازير.  إنفلونزا 
على التقدير السريري والوبائي وعلى مدى النفع والضرر للوقاية 

الكيميائية والمعالجة عند المرضى.  
وبصدد الفاشية الحالية من إنفلونزا الخنازير في الواليات المتحدة 
باستعمال  والمحلية  الوطنية  السلطات  توصي  والمكسيك. 
أوسلتاميفير أو زاناميفير في العالج والوقاية من المرض باالعتماد 

على معلومات حساسية الفيروس. 
د. رستم جعفري 
دائرة صحة البيئة 
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الحالة المثبتة: 
 كل مرض تنفسي حاد يترافق بارتفاع درجة الحرارة فوق ٣٨° 
ذات  أو  الموسمية  لإلنفلونزا  مشابهة  سريرية  أعراض  مع  مئوية 

الرئة مع إثبات مخبري من أحد األنواع التالية: 
 Real-time RT-PCR •

 H1N1 عزل فيروس إنفلونزا الخنازير •
 H1N1 ارتفاع أربعة أضعاف في معدل أضداد فيروس إنفلونزا •

الحالة المحتملة: 
مع  مئوية   °٣٨ فوق  بحرارة  مترافق  حاد  تنفسي  مرض  كل   •
أعراض سريرية مشابهة لإلنفلونزا الموسمية أو ذات الرئة مع 
الفرعي  للتنميط  قابل  غير  لكنه   A لإلنفلونزا  إيجابي  اختبار 

بالكواشف الخاصة المستخدمة لإلنفلونزا الموسمية. 
• كل حالة سريرية مشابهة أو حالة وفاة بسبب تنفسي غير معلل في 

حال كان هناك ارتباط وبائي مع حالة محتملة أو مؤكدة. 

الحاالت الواجب اإلبالغ عنها إلى مديرية األمراض البيئية والمزمنة: 
يجب اإلبالغ عن أي تجمع يشمل حالتين أو أكثر ذات ترابط وبائي في 
منطقة جغرافية محددة لمصابين بأعراض تنفسية حادة مع حمى فوق 
٣٨° مئوية، أو حالة وفاة من مرض تنفسي حاد غير معروف السبب. 

المؤشرات التي تستدعي االستقصاء: 
١. تجمع من حالتين أو أكثر. 

عامل  عند  وخطير  السبب  مجهول  حاد  تنفسي  مرض  حدوث   .٢
صحي كان على تماس مع مريض بمرض تنفسي. 

٣. زيادة معدل الوفيات من األمراض التنفسية. 

عوامل االختطار الوبائية: 
١. التماس المباشر مع حالة مثبتة من إنفلونزا الخنازير أثناء فعالية 

المرض. 
٢. السفر الحديث إلى منطقة ظهرت فيها حاالت مثبتة من إنفلونزا 

الخنازير. 
د. رستم جعفري 

دائرة صحة البيئة 

 

 

 
 

بادرت وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية باتخاذ عدة 
إجراءات لمنع دخول فيروس إنفلونزا الخنازير إلى سورية بالتعاون 
مع الوزارات األخرى إضافة لتفعيل نظام الترصد لكشف أي حالة 
قد تحدث من هذا المرض. وهذه اإلجراءات تحت تحديث ومراجعة 

مستمرين وقد شملت حتى تاريخ  ٠٥ /٠٥ /٢٠٠٩: 
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السيد  برئاسة  والمتابعة  والتنسيق  لإلشراف  وطنية  لجنة  تشكيل   •
وزير الصحة وتضم السادة: معاون الوزير ومدير األمراض البيئية 
والمزمنة ومدير الخدمات الطبية العسكرية ومدير الخدمات الطبية 
العالي وممثل عن  التعليم  الداخلية وممثل عن وزارة  في وزارة 
عن  وممثل  الزراعة  وزارة  عن  وممثل  المحلية  اإلدارة  وزارة 
وزارة النقل. وتكون مهمة اللجنة متابعة الوضع الصحي الدولي 
والوقاية  االستعداد  خطط  على  والمصادقة  للمرض،  والمحلي 

والعالج، والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية كافة. 
• تشكيل لجنة فنية برئاسة السيد معاون الوزير للشؤون الفنية وعضوية 
السادة: مدير األمراض البيئية والمزمنة، ومدير اإلمداد، ومدير مخابر 
الصحة العامة، ومدير المشافي، ومدير اإلسعاف والطوارئ، ورئيس 
دائرة األمراض المشتركة، ومدير برنامج اللوائح الصحية الدولية، 
ومدير المكتب الصحفي، وممثل عن مكتب منظمة الصحة العالمية. 
إنفلونزا  للوقاية من  اللجنة: وضع خطة عمل   هذه  مهمة  وتكون 
الخنازير، ومتابعة الوضع الصحي الدولي والمحلي للمرض، ووضع 

خطط االستعداد والوقاية والعالج والمتابعة. 
• تأمين الكميات المناسبة من دواء تاميفلو بالتعاون مع اليونيسيف 

والشركات المصنعة المحلية، وتأمين العدد الكافي من الكمامات. 
مناوبة      بعناصر  مزودة  الوزارة  في  طوارئ  غرفة  تخصيص   •
وتلفاكس   ٠١١٣٣١٠٤٠١ رقم  وهاتف  وفنيين)  (أطباء 
استفسارات  لتلقي  يوميًا  ساعة   ٢٤ تعمل   ٠١١٣٣٤٨٨٩١١
الوقائية،  باإلجراءات  والتعريف  عليها  واإلجابة  المواطنين 

وتلقي تقارير اإلبالغ الصفري من المحافظات.  
• القيام بحملة إعالمية حول المرض تشمل نشرات تثقيفية وإعالنات 

في الصحف والتلفاز.  
• مخاطبة مديريات الصحة: تفعيل ترصد اإلنتانات التنفسية العلوية 
التشخيص  إجراءات  واتخاذ  المشتبهة،  اإلنفلونزا  وحاالت 
المخبري للحاالت المشتبهة، وإرسال تقارير يومية، وتخصيص 
أمكنة خاصة في المشافي مع الكادر والتجهيزات المناسبة لعالج 
لجان  وتفعيل  إسعافي،  أساس  على  حدوثها  حال  في  اإلصابات 
وتخصيص  الصحي،  التثقيف  أنشطة  وتكثيف  العدوى،  مكافحة 
هواتف  أرقام  عن  واإلعالم  الوزارة،  مع  مباشر  اتصال  خط 
البيئية والمزمنة وأرقام الجوال لكل من مدير  مديرية األمراض 
هذه المديرية ورئيس دائرة األمراض المشتركة، ودعم المراكز 
الحدودية بفرق طبية مزودة بالتجهيزات المناسبة على مدار ٢٤ 
فيها  ظهر  التي  الدول  من  القادمين  المسافرين  لفحص  ساعة 
المرض والذين تظهر عليهم أعراض اإلنفلونزا، وتسجيل أسماء 
قبل  من  لمتابعتهم  الشمالية  أميركا  دول  من  القادمين  المسافرين 
المركز الصحي القريب منهم وفحص المشتبهين منهم بالمرض. 
من  للتنسيق  المحلية  واإلدارة  والنقل  الزراعة  وزارات  مخاطبة   •

أجل الوقاية من إنفلونزا الخنازير.  
                                                                           د. هاني لحام 

مدير األمراض البيئية والمزمنة 
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وزارة الصحة 
مديرية األمراض البيئية والمزمنة 

مخطط التعامل مع حالة إنفلونزا الخنازير لدى اإلنسان/ حسب تعريف منظمة الصحة العالمية 
 شخص تحت المراقبة

 هو شخص تقرر السلطات الصحية
 إجراء تقصٍ له الحتمال إصابته

 بعدوى فيروس H1N1  الخنزيري

 االختالط بشخص مصاب بفيروس
 إنفلونزا الخنازير أو قادم من منطقة
 ثبتت فيها اإلصابة بهذا الفيروس

 مريض يراجع مؤسسة صحية
 حكومية أو خاصة من شكوى
 ألعراض إنفلونزا الخنازير

 ال أعراض مع أعراض

 ال تتخذ أي إجراءات خاصة ويعالج ال نعم
الترصد كمريض إنفلونزا موسمية تحت  الشخص   يوضع 

لم إن  سليمًا  يعد  ثم  أسبوع   لمدة 
 تظهر األعراض عنده

 تحويل إلى مشفى المحافظة
١. تؤخذ عينات (مسحة حلق+ عينة دم)، 
إجراء اختبار إنفلونزا ومحاولة التنميط 

٢. يعطى عقار تاميفلو 
 

حالة مشتبهة: 
شخص يعاني من أعراض مرض تنفسي حاد 
وأعراض   °٣٨ من  أكثر  حرارة  درجة  مع 
سريرية مشابهة لإلنفلونزا الموسمية أو ذات 

الرئة 

بكواشف  للتنميط  قابل  غير 
اإلنفلونزا الموسمية 

نتيجة المخبر 

حالة محتملة: 
مرض  أعراض  من  يعاني  شخص 
تنفسي حاد مع درجة حرارة أكثر من 
مشابهة  سريرية  وأعراض   °٣٨
الرئة،  ذات  أو  الموسمية  لإلنفلونزا 
إيجابي لإلنفلونزا A وغير قابل للتنميط 

بكواشف اإلنفلونزا الموسمية 
 

 H1N1

 A سلبي إيجابي إلنفلونزا

يستمر إعطاء عقار تاميفلو حتى إتمام 
لثبات  ثانية  عينة  تؤخذ  ثم  الجرعة 

خلوه من الفيروس 

حالة مؤكدة: 
مرض  أعراض  من  يعاني  شخص 
تنفسي حاد مع درجة حرارة أكثر من 
مشابهة  سريرية  وأعراض   °٣٨
الرئة،  ذات  أو  الموسمية  لإلنفلونزا 
االختبارات  من  بواحد  مخبريًا  مثبتة 

التالية: 
 Real-time RT-PCR *

الخنازير  إنفلونزا  فيروس  عزل   *
 H1N1

* ارتفاع ٤ أضعاف في معدل أضداد 
 H1N1 فيروس إنفلونزا

 

 خروج الحالة ويتم وقف عقار تاميفلو

األعراض السريرية المشابهة لألنفلونزا 
قد تشمل أحد األعراض التالية: 

الحلق،  ألم  سعال،  حرارة،  ارتفاع 
عطاس،  أنفي،  احتقان  أنفي،  سيالن 
وهن عام،عرواءات، آالم عضلية، آالم 
مفصلية، إسهال أو اضطرابات معدية، 

فقدان الشهية، الخ... 
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المرض  اسم 
 Priority Communicable Diseases

2009  2008 

Jan     Feb     Mar Total 
 

     Jan-Mar      Apr-Jun       Jul-Sep       Oct-Dec 

 First Quarter  Q3 Q1  Q2  Q4

 

 الشلل الرخو الحاد 
Acute Flaccid Paralysis ( AFP )  

Measles / الحصبة 

 Rubella / الحصبة األلمانية 

  Neonatal Tetanus / كزاز الوليد 

Diphtheria / الدفتريا 
  التهاب السحايا الجرثومي

Bacterial Meningitis  
Malaria / المالريا   

Cholera / الكوليرا  
 

 

Acute Diarrhea / إسهال حاد   

Influenza   / اإلنفلونزا 

Rabies / الكلب  

Typhoid Fever  / الحمى التيفية 

Brucellosis /  الحمى المالطية 

Schistosomiasis / البلهارسيا   

 الاليشمانيا الجلدية 
Cutaneous Leishmaniasis (CL ) 

 الاليشمانيا الحشوية
 Viscera Leishmaniasisl (VL)  

Tetanus  / الكزاز 

Mumps  /  النكاف 
 التهاب الكبد الفيروسي
Viral Hepatitis   

Tuberculosis  / التدرن  

Pertussis / السعال الديكي 

 األمراض المبلغ عنها فورًا
Immediately Reported Diseases 

 

 األمراض المبلغ عنها شهريًا
Monthly Reported Diseases  

 

  

أن هذه  النشرة وترحيبهم بها، والسيما بجداول األمراض السارية. وتوضح  البالغ من قراء  التحرير االهتمام  تشكر أسرة 
البيانات مبنية على عدد احلاالت املرضية املبلغ عنها من املؤسسات الصحية وبشكل رئيس التابعة منها لوزارة الصحة .  

ً في دراسة النزعات املرضية. وتتمنى  ورغم وعي اجلميع لوجود مشكلة النقص في اإلبالغ، إال أن البيانات تعد مفيدة جدا
ً للجميع لتحسني ترصد األمراض السارية في سورية .  أسرة التحرير أن يكون إصدار هذه النشرة حافزا

                                                                  phc.ep@moh.gov.sy :البريد اإللكتروني
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0 

0 

46 

2 

1 

1 

0 

123 

0 

0 

43 

0 

0 

1 

0 

154 

0 

0 

45 

1 

1 

0 

0 

140 

0 

0 

39 

1 

3 

2 

0 

145 

0 

0 

173 

4 

5 

4 

0 

562 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

35010 

83068 
2 

941 

2993 

2 

9667 

3 

0 

46 

1315 

1009 

17 

43233 

71980 
0 

1219 

5807 

0 

7827 

6 

0 

89 

933 

1181 

22 

55442 

58319 
2 

1415 

4694 

1 

4368 

5 

4 

70 

1290 

913 

18 

47390 

78512 
1 

696 

2907 

1 

7367 

3 

0 

356 

2829 

835 

2 

181075 

291879 
5 

4271 

16401 

4 

29229 

17 

4 

561 

6367 

3938 

59 

 

 



 

 الشلل الرخو الحاد 
Acute Flaccid Paralysis ( AFP )  

Measles / الحصبة 

 Rubella / الحصبة األلمانية 

  Neonatal Tetanus / كزاز الوليد 

Diphtheria / الدفتريا 
  التهاب السحايا الجرثومي

Bacterial Meningitis  
Malaria / المالريا   

Cholera / الكوليرا  
 

 

Acute Diarrhea / إسهال حاد   

Influenza   / اإلنفلونزا 

Rabies / الكلب  

Typhoid Fever  / الحمى التيفية 

Brucellosis /  الحمى المالطية 

Schistosomiasis / البلهارسيا   

 الاليشمانيا الجلدية 
Cutaneous Leishmaniasis (CL ) 

 الاليشمانيا الحشوية 
 Visceral Leishmaniasis (VL)  

Tetanus  / الكزاز 

Mumps  /  النكاف 

 التهاب الكبد الفيروسي
Viral Hepatitis   

Tuberculosis  / التدرن  

Pertussis / السعال الديكي 

 األمراض المبلغ عنها فورًا
Immediately Reported Diseases 

 

 األمراض المبلغ عنها شهريًا
Monthly Reported Diseases  
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1196 
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18 

51 
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0 
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2 
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0 
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52 
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0 
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11005 

1 
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0 
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2 

3 

26 
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4 

15285 

21832 

0 
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60 

0 
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3 

0 

48 
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3 

17262 

9429 

0 
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0 
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12 

0 
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419 

81 

2 

11269 

8513 

0 
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799 

0 

2219 

0 

0 

1 

102 

198 

0 

16244 

46321 

0 
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1556 

0 

544 

0 

0 

161 

1119 
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32 

18198 

10231 

0 
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1037 

0 

3883 

0 

0 

3 

2421 
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1 

8800 

14066 

1 
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2076 

1 

186 

0 

0 

1 

207 

204 

0 

2724 

4177 

0 

2 

940 

3 

346 

0 

0 

29 

83 

209 

1 

12067 

18385 

1 

206 

3078 

0 

394 

0 

0 

0 

126 

277 

13 

6073 

10163 

0 

400 

635 

0 

67 

0 

0 

7 

43 

68 

3 

1916 

2739 

0 

68 
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0 

32 

0 

0 

2 

1 

28 

0 

2717 

6821 

0 

41 
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0 

3 

0 

0 

0 

19 

26 

0 
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المحافطات  ربعيًا حسب  المبلغ عنها  السارية   األمراض 
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The editorial board wishes to thank all the readers for the great interest they showed for this bulletin in general, and for 
communicable disease tables in particular. We would like to clarify that these data are based on the number of disease cases 
reported by health facilities, especially the public ones. 
Although we recognize the real problem of underreporting that exists, we consider the data quite helpful in studying 
disease trends. We hope the publication of this bulletin to motivate everyone to improve communicable disease surveil-
lance in Syria.   
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 3
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Age Distribution of Communicable Diseases 
   Year 2008 

5 – 14 Y 

Age groups in years 

 <5 

*Incomplete Data. 

14+ Total 

Immediately Reported Diseases 

Monthly Reported Diseases  

المرض  اسم 
 Priority Communicable

  Diseases

األمراض المبلغ عنها فورًا 

 الشلل الرخو الحاد 
Acute Flaccid Paralysis ( AFP )  

 الحصبة
Measles 

 الحصبة األلمانية 
 Rubella 
   كزاز الوليد

Neonatal Tetanus 
 الدفتريا 

Diphtheria 
  التهاب السحايا الجرثومي

Bacterial Meningitis  
  المالريا

Malaria   
 الكوليرا 

Cholera  

  إسهال حاد
Acute Diarrhea  

 اإلنفلونزا
Influenza   

 الكلب
Rabies   
 الحمى التيفية

Typhoid Fever  
    الحمى المالطية
Brucellosis   

 البلهارسيا
Schistosomiasis   

 الاليشمانيا الجلدية 
Cutaneous Leishmaniasis  (CL) 

 الاليشمانيا الحشوية 
 Visceral Leishmaniasis  (VL) 

  الكزاز
Tetanus  

 النكاف 
Mumps  

 التهاب الكبد الفيروسي
Viral Hepatitis   

 التدرن
Tuberculosis  

  السعال الديكي
Pertussis   

 

األمراض المبلغ عنها شهريًا 

المجموع 

*بيانات غير مكتملة. 

*        
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 4

 5

 4

 0

 562

 0

 0



 

Ministry of Health 
Directorate of environmental and chronic diseases 

Algorithm of dealing with human swine influenza case/ according to WHO definitions 
 

Patient seeking medical care 
for symptoms of swine 
influenza 

Contact with an individual 
having swine flu or coming 
from areas with confirmed 
swine flu cases 

Individual under inspection 
Health authorities put him 
under investigation for 
suspicion of having H1N1 
swine flu virus 

Treated for seasonal flu, no 
special  procedures No Yes 

Not symptomatic Symptomatic 

Individual under surveil-
lance for 2 weeks and 
considered healthy if no 
symptoms develop 

1. Samples (throat swap 
blood), 
   flu test, try to subtype 
2. subscribed Tamiflu 
 

Referred to district 
hospital 

Suspected case: 
Acute febrile (>38ºC) illness with 
seasonal flu like or pneumonia 
symptoms  
 

Unsubtypable with 
seasonal flu reagents 

Lab result 

Negative  Flu A positive 

H1N1 

Probable case: 
Acute febrile respiratory 
illness (fever> 38º C), a spec-
trum of symptoms from 
influenza like illness to 
pneumonia, and an influ-
enza test that is positive to 
influenza A, but is unsub-
typable by reagents used to 
detect seasonal influenza 
virus infection 
 

Case exit, stop Tamiflu Confirmed case: 
Acute febrile respiratory 
illness (fever> 38º C), a spec-
trum of symptoms from influ-
enza like illness to pneumo-
nia, and laboratory confirmed 
swine influenza A (H1N1) 
infection by one or more of 
the following tests: 
• Real time RT-PCR 
• Viral culture 
• Four fold rise in swine influ-
enza A (H1N1) virus specific 
neutralizing antibodies. 
 

Continue Tamiflu full dose, 
take another sample to 
confirm virus free status 
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Symptoms similar to those 
of seasonal flu include: 
Fever, cough, sore throat, 
nasal congestion, sneezing, 
fatigue, rigor, muscular and 
joint pain, diarrhea or gastro-
intestinal disturbances, and 
anorexia, etc. 

<

 <
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• The formulation of a national committee to 
supervise and coordinate and follow up of all 
efforts in this field. It is chaired by His Excel-
lency the Minister of Health, and comprised of 
the following members: the deputy minister of 
health, the director of environmental and 
chronic diseases, the director of military medi-
cal services, the director of medical services 
in the ministry of interior, and representatives 
of relevant ministries (high education, local 
administration, agriculture, and transporta-
tion). The tasks of this committee are to follow 
up the international and local situation of the 
disease, validate plans made for prepared-
ness and prevention as well as treatment, and 
coordinate with all relevant national partners. 

• The formulation of a technical committee 
chaired by the deputy minister of health for 
technical affairs, and comprised of the follow-
ing members: the director of environmental 
and chronic diseases, director of logistics, 
director of public health labs, director of hos-
pital directorate, director of emergency direc-
torate, head of zoonosis department, director 
of international health regulations program, 
director of Media office, and representative of 
WHO office. Tasks of this committee include 
designing plans for protection against swine 
influenza, following up the international and 
local situation, and making plans for 
preparedness and prevention and follow up. 

• Provision of sufficient stockpile of Tamiflu in 
cooperation with UNICEF and local manu-
facturing companies as well as provision of 
sufficient quantities of face masks. 

 

• Opening of operation room at the Ministry of 
Health with trained staff (physicians and 
technicians), and direct phone line: 
0113310401, telefax: 01133488911. it oper-
ates 24/7 to answer any questions posed by 
the citizens, explain protective measures, 
and receive the zero reports from health 
directorates. 

• A media campaign about swine influenza. It 
includes: educational leaflets and advertise-
ments in mass media. 

• Instructions for health directorates to activate 
surveillance system for the upper respiratory 
tract infections and suspected flu cases, 
proceed for lab confirmation of suspected 
cases, send daily reports, allocate special 
places in hospitals equipped with trained 
staff and equipment to treat swine flu cases 
(in case they occurred) on emergency basis, 
activation of infection control measures, 
publishing the phone number of the director-
ate of environmental and chronic diseases, 
publishing the mobile phone numbers of the 
director of environmental and chronic 
diseases and head of zoonosis department, 
providing borders’ centers with medical 
teams that have full capacity 24/7 to exam-
ine travelers with flu symptoms coming from 
countries where swine flu cases were 
reported, and registering names of travelers 
coming from North American countries to be 
followed up by the nearest health facility and 
examine flu suspected cases.  

• Request for collaboration and coordination 
with other relevant ministries (agriculture, 
transportation, and local administration) in 
the field of swine influenza prevention and 
control. 
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Dr. Hani Lahham 
Director of Environmental 

 and Chronic Diseases 
 



 

 

 

 

Confirmed case: 
A confirmed case of swine influenza A (H1N1) 
is defined as an individual with acute febrile 
respiratory illness (fever> 38º C), a spectrum 
of symptoms from influenza like illness to 
pneumonia, and laboratory confirmed swine 
influenza A (H1N1) infection by one or more of 
the following tests: 
• Real time RT-PCR 
• Viral culture 
• Four fold rise in swine influenza A (H1N1) 
virus specific neutralizing antibodies. 

Probable case: 
A probable case of swine influenza A (H1N1) 
is defined as: 

• an individual with acute febrile respiratory 
illness (fever> 38º C), a spectrum of symp-
toms from influenza like illness to pneumo-
nia, and an influenza test that is positive to 
influenza A, but is unsubtypable by reagents 
used to detect seasonal influenza virus 
infection. 

• An individual with a clinically compatible 
illness or who died of an unexplained acute 
respiratory illness who is considered to be 
epidemiologically linked to a probable or 
confirmed case.  

Reporting instructions: 
Any group of two or more cases that had 
acute febrile respiratory symptoms (> 38ºC) 
and epidemiological link in defined geographi-
cal area, or any death case of an unexplained 
respiratory illness, should be promptly 
reported to the directorate of environmental 
and chronic diseases. 
 

  
  
Swine Influenza- 
 Epidemiological definitions 

Investigation indicators: 
1. A cluster of two or more cases. 
2. A medical worker with unexplained serious 

acute respiratory illness following a contact 
with a patient having respiratory disease. 

3. Rising death rate of respiratory illnesses. 

Epidemiological risk factors: 
1. Direct contact with a confirmed active case 

of swine influenza. 
2. Recent travel to areas that had confirmed 

cases of swine influenza.  
                                                                    Dr Rustom Jafari 
             Dep. of Env. Health 

Procedures taken by the Ministry 
of Health to plan for the pre-

paredness and control of swine 
influenza 

The MOH took the initiative to plan many 
procedures that can prevent the entry of swine 
influenza virus to Syria. That requires the 
cooperation with other relevant ministries and 
activation of surveillance system to detect any 
cases that might occur. These procedures are 
undergoing continuous review and updating. 
They include the following up to the date of 
May, the fifth, 2009. 
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reported clinical presentation ranges broadly from 
asymptomatic infection to severe pneumonia result-
ing in death. 

Since typical clinical presentation of swine influenza 
infection in humans resembles seasonal influenza and 
other acute upper respiratory tract infections, most of 
the cases have been detected by chance through 
seasonal influenza surveillance. Mild or asymptomatic 
cases may have escaped from recognition; therefore 
the true extent of this disease among humans is 
unknown. 

Where have human cases occurred? 

Since the implementation of IHR(2005) in 2007, WHO 
has been notified of swine influenza cases from the 
United States and Spain. 

How do people become infected? 

People usually get swine influenza from infected pigs, 
however, some human cases lack contact history with 
pigs or environments where pigs have been located. 
Human-to-human transmission has occurred in some 
instances but was limited to close contacts and closed 
groups of people. 

Is it safe to eat pork meat and pork products? 

Yes. Swine influenza has not been shown to be trans-
missible to people through eating properly handled 
and prepared pork (pig meat) or other products 
derived from pigs. The swine influenza virus is killed by 
cooking temperatures of 160°F/70°C, corresponding 
to the general guidance for the preparation of pork 
and other meat. 

Which countries have been affected by outbreaks 
in pigs? 

Swine influenza is not notifiable to international animal 
health authorities (OIE, www.oie.int), therefore its inter-
national distribution in animals is not well known. 
The disease is considered endemic in the United 
States. Outbreaks in pigs are also known to have 
occurred in North America, South America, Europe 
(including the UK, Sweden, and Italy), Africa (Kenya), 
and in parts of eastern Asia including China and Japan. 
 

What about the pandemic risk? 

It is likely that most of people, especially those who do 
not have regular contact with pigs, do not have immu-
nity to swine influenza viruses that can prevent the 
virus infection. If a swine virus establishes efficient 
human-to human transmission, it can cause an influ-
enza pandemic. The impact of a pandemic caused by 
such a virus is difficult to predict: it depends on 
virulence of the virus, existing immunity among 
people, cross protection by antibodies acquired from 
seasonal influenza infection and host factors. 

Is there a human vaccine to protect from swine 
influenza? 

There are no vaccines that contain the current swine 
influenza virus causing illness in humans. It is not 
known whether current human seasonal influenza 
vaccines can provide any protection. Influenza viruses 
change very quickly. It is important to develop a 
vaccine against the currently circulating virus strain for 
it to provide maximum protection to the vaccinated 
people. This is why WHO needs access to as many 
viruses as possible in order to select the most appro-
priate candidate vaccine virus. 

What drugs are available for treatment?  

Antiviral drugs for seasonal influenza are available in 
some countries and effectively prevent and treat the 
illness. There are two classes of such medicines, 1) 
adamantanes (amantadine and remantadine), and 2) 
inhibitors of influenza neuraminidase (oseltamivir and 
zanamivir). Most of the previously reported swine 
influenza cases recovered fully from the disease with-
out requiring medical attention and without antiviral 
medicines. Some influenza viruses develop resistance 
to the antiviral medicines, limiting the effectiveness of 

chemoprophylaxis and treatment. The viruses obtained 
from the recent human cases with swine influenza in the 
United States were sensitive to oselatmivir and zanami-
vir but resistant to amantadine and remantadine. 

Information is insufficient to make recommendation 
on the use of the antivirals in prevention and treat-
ment of swine influenza virus infection. Clinicians have 
to make decisions based on the clinical and epidemio-
logical assessment and harms and benefit of the 
prophylaxis/treatment of the patient. 

For the ongoing outbreak of the swine influenza infec-
tion in the United States and Mexico, the national and 
the local authorities are recommending to use oselta-
mivir or zanamivir for treatment and prevention of the 
disease based on the virus’s susceptibility profile. 

                                                                     Dr Rustom Jafari 
                                        Dep. of Env. Health 
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• What is swine influenza? 
• What are the implications for human 

health? 
• Where have human cases occurred? 
• How do people become infected? 
• Is it safe to eat pork meat and prod-

ucts? 
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ment? 

Swine influenza frequently asked questions  
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What is swine influenza? 
Swine influenza, or “swine flu”, is a highly contagious acute respiratory disease of 
pigs, caused by one of several swine influenza A viruses. Morbidity tends to be 
high and mortality low (1-4%). The virusis spread among pigs by aerosols, direct 
and indirect contact, and asymptomatic carrier pigs. Outbreaks in pigs occur year 
round, with an increased incidence in the fall and winter in temperate zones. 
Many countries routinely vaccinate swine populations against swine influenza. 
Swine influenza viruses are most commonly of the H1N1 subtype, but other 
subtypes are also circulating in pigs (e.g., H1N2, H3N1, H3N2). Pigs can also be 
infected with avian influenza viruses and human seasonal influenza viruses as 
well as swine influenza viruses. The H3N2 swine virus was thought to have been 
originally introduced into pigs by humans. Sometimes pigs can be infected with 
more than one virus type at a time, which can allow the genes from these viruses 
to mix. This can result in an influenza virus containing genes from a number of 
sources, called a "reassortant" virus. 
Although swine influenza viruses are normally species specific and only infect 
pigs, they do sometimes cross the species barrier to cause disease in humans. 

What are the implications for human health? 
Outbreaks and sporadic human infection with swine influenza have been occa-
sionally reported. Generally clinical symptoms are similar to seasonal influenza but  

Swine influenza 
frequently asked questions  

Swine Influenza--
Epidemiological definitions  

Procedures taken by the 
Ministry of Health to plan 
for the preparedness and 
prevention of swine 
influenza 

Algorithm of dealing with 
human swine influenza 
case 
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