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الطاعون (plague) مرض خطير جداً.  يرجع سبب اإلصابة بالطاعون إلى بكتيريا توجد أحيانا في الفئران والسنجاب والقوارض األخرى والبراغيث 
التي تعيش عليها.  هناك أنواع مختلفة من الطاعون: الطاعون الغدي، والطاعون الرئوي والطاعون الدموي التعفني.

الطاعون الرئوي (أألكثر إنتشاراً)

من املمكن أن تصاب بالطاعون الغدي إذا:كيف أصاب به؟

عضك حيوان قارض أو برغوث مصاب بالعدوى،   •
تعرض جرح مفتوح الى البكتيريا.  •

نعم. إذا لم حتصل على املساعدة الطبية على الفور فقد متوت.هل هو خطير؟

ال. ال ميكنك أن تصاب بالطاعون الغدي من شخص آخر.هل هو معٍد؟

تبدأ األعراض األولى خالل يومني إلى 6 أيام:ما هي األعراض؟

صداع  • حمى   •
ضعف  • قشعريرة   •

غدد متورمة ومؤملة للجس في العنق وفي األبط وبني الفخذين والبطن.  •

قد تصاب بعد ذلك بنوع آخر من الطاعون، يسمى الطاعون الدموي التعفني.

 الطاعون الغدي 

من املمكن أن تصاب بالطاعون الرئوي إذا: كيف أصاب به؟

كنت بالقرب من شخص أو حيوان مصاب،   •
تنفست رذاذاً أو بخاراً، مت إطالقه في هجوم إرهابي.  •

نعم. إذا لم حتصل على املساعدة الطبية على الفور فقد متوت. ويجب معاجلة أي شخص إقترب منك.هل هو خطير؟

نعم. قد تصاب بالطاعون الرئوي من شخص آخر مصاب به.هل هو معٍد؟

تبدأ األعراض األولى خالل يوم واحد إلى 3 أيام:ما هي األعراض؟

ضعف  • صداع    • حمى   •
خالل أيام قليلة، تصاب بالطاعون الرئوي،:

ضيق في التنفس  •
ألم في الصدر وسعال. (مصحوبا أحيانا ببلغم سائل وقد يحتوي على دم).  •

قد تصاب بعد ذلك بنوع آخر من الطاعون، يسمى الطاعون الدموي التعفني.

الطاعون

كيف أصاب بالطاعون الدموي التعفني؟
إذا عضك حيوان قارض أو برغوث مصاب بالعدوى. أو قد يكون من 

مضاعفات الطاعون الغدي أو الطاعون الرئوي.

أعراضه تشبه أعراض الطاعون الغدي، باإلضافة إلى:

ألم في البطن،  •
صدمة عصبية،   •

بقع من الدم حتت اجللد، تشبه الكدمات.  •

ماذا أفعل إذا أعتقدت أنني مصاب بالطاعون؟
إتصل بالطبيب أو املستشفى على الفور.  يجب 
أن حتصل على املساعدة الطبية على الفور، وإال 

فإنك قد متوت.

للمزيد من املعلومات:
للحصول على معلومات باللغة اإلجنليزية إتصل مبركز 

:(CDC) السيطرة على األمراض
  (800-232-4636) 800-CDC-INFO

 (TTY خلدمات صعوبة السمع) 6348-232-888

www.bt.cdc.gov أو قم بزيارة املوقع أالكتروني: 
www.dhs.ca.gov/epo  


