حقائق أساسية حول
جدري القرود
األعراض

جدري القرود مرض نادر
يسببه فيروس جدري القرود.
يمكن أن يجعلك جدري القرود
ً
مريضا بما في ذلك الطفح
الجلدي أو القروح (الجدري)،
غال ًبا مع مرض سابق يشبه
اإلنفلونزا.
يمكن أن ينتشر جدري القرود
إىل أي شخص من خالل
االتصال الوثيق والشخصي
وغال ًبا المالمسة.

yيمكن أن تشمل األعراض المبكرة
الشبيهة باإلنفلونزا لجدري القرود
الحمى والصداع وآالم العضالت وآالم
الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية
والقشعريرة واإلرهاق

انتقال العدوى
yيمكن أن ينتشر جدري القرود من خالل:
yاالتصال المباشر مع الطفح الجلدي أو القروح
أو قشور الجروح بسبب جدري القرود
yمالمسة األشياء أو المالبس أو الفراش أو
المناشف أو األسطح التي يستخدمها شخص
مصاب بجدري القرود

yيظهر الطفح الجلدي في غضون يوم
إىل  3أيام (أحيانًا أطول) بعد الحمى،
وغال ًبا ما يبدأ عىل الوجه ثم ينتشر إىل
أجزاء أخرى من الجسم
yعادة ما يستغرق المرض من
أسبوعين إىل  4أسابيع

البؤر األخيرة لجدري القرود
yتم اإلبالغ مؤخ ًرا عن حاالت اإلصابة بجدري القرود في العديد من
ً
عادة نشاط متعلق بجدري القرود ،بما في
البلدان التي ال يوجد بها
ذلك الواليات المتحدة
yليس من الواضح كيف تعرّض األفراد لجدري القرود ،لكن
أشخاصا يعرّفون أنفسهم بأنهم رجال يمارسون
الحاالت تشمل
ً
الجنس مع رجال

yقطرات الجهاز التنفسي أو السوائل الفموية
من شخص مصاب بجدري القرود
yيمكن أن ينتشر جدري القرود من الوقت الذي
تبدأ فيه األعراض حتى تلتئم جميع القروح ،األمر
الذي قد يستغرق عدة أسابيع

التشخيص والعالج
yيجب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية في حالة
تأهب للمرضى الذين يعانون من أمراض الطفح
الجلدي التي تتطابق أعراضها مع جدري القرود،
بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي،
وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ سفر أو عوامل
خطر أخرى
yال يوجد عالج محدد لجدري القرود ،عىل الرغم من
أن األدوية المضادة للفيروسات المطورة
لالستخدام بالنسبة للمرضى الذين يعانون من
الجدري قد تكون مفيدة

لمزيد من المعلومات

توصيات للعامة
yالخطورة منخفضة عىل عامة الناس
yاطلب الرعاية الطبية فو ًرا إذا كنت قل ًقا من إصابتك بجدري القرود
yتجنب االتصال الوثيق مع المرضى ،بما في ذلك الذين يعانون من آفات جلدية أو تناسلية

مقتبس من مراكز مكافحة األمراض ()Centers for Disease Control

yتواصل مع مقدم الرعاية الصحية
الخاص بك فيما يتعلق باألسئلة
الطبية
yتفضل بزيارة موقع مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها (Centers
for Disease Control and
 Preventionعىل الويب
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