
Mga Pan gun ahin g 
Kato tohan an  n g Mo n ke ypox

Ang monkeypox ay isang 
bihirang sakit dulot ng 
monkeypox virus.
Maaaring kang magkasakit 
ng monkeypox kabilang ang 
isang pantal o mga sugat 
(pox), kadalasang may 
naunang karamdamang 
tulad ng trangkaso.
Ang monkeypox ay 
maaaring kumalat sa 
sinuman sa pamamagitan 
ng malapit, personal, 
madalas na skin-to-skin 
na kontak.

Mga Sin tomas Pagkahawa

Diagn o sis & Paggamo t

Mga R e kome n dasyo n  para sa Publiko

 y  Ang mga unang sintomas tulad 
ng trangkaso ng monkey pox ay 
maaaring magsama ng lagnat, 
pananakit ng kalamnan, 
pananakit ng likod, namamaga 
na mga lymph node, panginginig, 
at pagkapagod.

 y  Lumalabas ang pantal sa loob ng 
1 hanggang 3 araw (minsan mas 
matagal) pagkatapos ng lagnat, 
kadalasang nagsisimula sa 
mukha pagkatapos ay kumakalat 
sa ibang bahagi ng katawan

 y  Ang sakit ay karaniwang 
tumatagal ng 2−4 na linggo

 y  Maaaring kumalat ang monkeypox sa 
pamamagitan ng:

 y  Direktang kontak sa monkeypox rash, 
sugat o mga langib

 y  Madikit sa mga bagay, damit, sapin, 
mga tuwalya, o mga ibabaw na 
bahagi na ginagamit ng isang taong 
may monkeypox

 y  Mga droplet sa paghinga o oral fluid 
mula sa isang taong may monkeypox

 y  Maaaring kumalat ang monkeypox mula 
sa oras na magsimula ang mga sintomas 
hanggang sa gumaling ang lahat ng sugat, 
na maaaring tumagal ng ilang linggo

 y  Ang mga tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan ay 
dapat maging alerto para sa mga 
pasyenteng may mga pantal na sakit na 
naaayon sa monkeypox, anuman ang 
kasarian o oryentasyong sekswal, lalo na 
ang mga may kasaysayan ng paglalakbay 
o ibang mga salik sa panganib

 y  Walang partikular na paggamot para sa 
monkeypox, bagama't ang mga antiviral 
na binuo para gamitin sa mga 
pasyenteng may bulutong ay maaaring 
maging kapaki-pakinabang

 y Ang panganib sa pangkalahatang publiko ay mababa

 y  Humingi kaagad ng pangangailangang medikal kung nababahala ka 
na mayroon kang monkeypox

 y  Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may sakit,  
kabilang ang mga taong may mga sugat sa balat o mga sugat sa ari

Mga Kamakailan g C luste r n g Mo n ke ypox
 y  Ang mga kaso ng monkeypox ay naiulat kamakailan sa 

ilang bansa na karaniwang walang aktibidad ng 
monkeypox, kabilang ang Estados Unidos

 y  Hindi malinaw kung paano nalantad ang mga 
indibidwal sa monkeypox ngunit kasama sa mga kaso 
ang mga taong nagpakilala bilang mga lalaking 
nakipagtalik sa mga lalaki

Para sa Karagdagan g 
Impo rmasyo n
 y  Makipag-ugnayan sa iyong 

tagapagbigay ng 
pangangalagang 
pangkalusugan para sa mga 
medikal na katanungan

 y  Bisitahin ang website ng 
Centers for Disease Control 
and Prevention
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