
 القرود؟  جدرى  ھو ما

 الغدد  في  وتورم  األنفلونزا أعراض  تشبھ  بأعراض عادة یبدأ. القرود جدري بفیروس العدوى تسببھ  نادر مرض  القرود  جدرى 
 .أیام بضعة  بعد الجسم  أو الوجھ على جلدي طفح یظھر أن یمكن. اللیمفاویة

 أن یبدو.  المتحدة الوالیات  ذلك  في  بما عادة،  بھا یوجد ال التي البلدان  في القرود لجدري متعددة حاالت اكتشفت  ،2022 مایو -أیار منذ
 یمارسون  الذین الرجال بین لوحظت وقد  واالجتماعیة الجنسیة الشبكات داخل األفراد  بین القریب االتصال  خالل من تنتشر الحاالت 
 .الرجال مع الجنس

 إلى بحاجة  نحن. اإلطالق على مقبول  غیر أمر  مرض  بسبب الناس  وصم  أن على التأكید تعاود أن لعامة ا للصحة  بوسطن  لجنة ترید
 .القارب نفس  في جمیعا نحن: والتمییز الوصم  ضد  التآزر

 القرود؟  جدرى  ینتشر  كیف

القرود لیس مرض الشواذ. ال یقتصر خطر اإلصابة بجدري القرود على األشخاص النشطین جنسیاً أو الرجال الذین یمارسون   جدرى 
ینتقل جدري القرود من شخص آلخر من خالل االتصال   .الجنس مع الرجال. یمكن ألي شخص أن یصاب بجدرى القرود أو ینقلھ. 

 جدري ینتقل أن  یمكن .سدي وثیق مع شخص مصاب بجدرى القرود معرض للخطر. الجسدي الوثیق، وأي شخص یقبل على اتصال ج
 :سیما وال الجلدي، التالمس خالل من  شخص أي  إلى  القرود

 .الدمل أو القروح أو  الجلدي  بالطفح المباشر  االتصال •
 .القرود بجدرى  مصاب  شخص شرج أو  التناسلیة األعضاء  لمس  أو  نوعھ كان كیفما الجنسي االتصال •
 .والتقبیل والتدلیك العناق •
 .القرود بجدرى  مصاب  شخص من الفمویة  السوائل  أو  التنفس  قطیرات خالل  من قرب عن التحدث •
 .المناشف أو ،الجنسیة اإلثارة أدوات  أو  ،الفراش أو  ،المالبس مثل أشیاء مالمسة •
 .القرود بجدرى مصاب شخص  یستخدمھا التي األسطح  •

 أو تلتئم أو  القروح  تتقشر أن إلى الحال ھذا على  البقاء یمكنھ. األعراض ظھور بدایة  منذ معدیا القرود بجدرى  المصاب  الشخص یعتبر
 .أسابیع عدة الحال  ھذا  رقیستغ قد. تحتھا جدیدة صحیحة  جلدیة طبقة  وتتكون تتساقط

 القرود؟  جدرى أعراض  ھي  ما

 :بـ عادة األعراض تبدأ

 حمى •
 صداع  •
  العضالت في  آالم •
 الظھر  في  آالم •
 اللیمفاویة  الغدد في  تورم •
 .واإلرھاق بالضیق عام  شعور •

 أو  بارزة  نتوءات یشبھ الظھور  في جلدي  طفح یبدأ أن یمكن حمى، ظھور بعد) أطول مدة أحیانا( أیام ثالثة  إلى یوم  غضون في
 الوجھ، على البدایة في  تظھر ما غالبا. كثیرة أو قلیلة والقروح مؤلما  الجلدي الطفح یكون أن یمكن. بسوائل ملیئة  قروح أو بثور
 ویمكن الشرج،  أو التناسلیة األعضاء  حول  أحیانا تظھر  ولكن
 الناس  معظم  یتعافى. وتتساقط وتلتئم النتوءات تتقشر الوقت، مع . اجنسی  المنقولة واألمراض  والھربس  الزھري وبین بینھا الخلط 
 .أسابیع 4-2 بعد كامل  بشكل

 القرود؟  لجدري عالج یوجد ھل

 العدوى  من للوقایة للفیروسات  المضادة والعالجات الجدري لقاحات  استخدام  یمكن ولكن. القرود لجدري خصیصا  معتمد عالج یوجد  ال
 .وعالجھا

المرض؟  ھذا  انتشار  من  للحد  المتخذة  یرالتداب ھي  ما

 كبیرة أھمیة  ھذا یكتسي. الصحیة الرعایة في وشركائنا ومجتمعاتنا سكاننا بین القرود  جدرى  بمرض الوعي مستوى  رفع ھي أولویتنا
 :بحیث



 الرعایة مقدم من الرعایة  ویطلبوا اآلخرین عن ویبتعدوا مبكر وقت  في  أعراضھم  یالحظوا  أن المصابین لألشخاص یمكن .1
 .الصحیة

 للوقایة تلقیحھم یمكن حتى المخالطین وإخطار مبكرا الحاالت رصد الطبیة الخدمات ومقدمي العامة  الصحة  لسلطات  یمكن .2
 .العدوى من

 .العدوى من أنفسھم حمایة  كیفیة معرفة  لألفراد یمكن .3
 

 القرود؟  جدرى بعدوى  اإلصابة  من  واآلخرین أنفسھم لحمایة فعلھ لألشخاص یمكن  الذي  ما

 .بالمرض یشعر أو  تقرحات  أو  جدید جلدي طفح علیھ یظھر  شخص  أي مع والجنسي الجسدي  االتصال تجنب •
 .القریب الماضي في  التقطتھ مرض حول شركائك إلى  تحدث •
 األعضاء على سیما وال شریكك، جسم على  أو جسمك على المفسرة  غیر أو  الحدیثة الجلدیة الطفوح  أو القروح إلى انتبھ •

 .والشرج التناسلیة
 .اآلخرین عند التقرحات  أو الجلدیة الطفوح  لمس  تجنب •
 إذا. الكبرى الفعالیات أو  الحفالت  أو) الھذیان( الرقص تجمعات  ترتاد كنت  إذا خاصة  المباشر، الجلدي التالمس  من قلل  •

 :القرود جدري بعدوى مصاب أنك تعتقد أو حدیث جلدي بطفح أصبت أو  بالمرض شعرت 

 .الفور على  الطبیب واستشر اآلخرین عن وابتعد البیت في  ابق •
 .الطبیب یفحصك  أن إلى والحمیمیة الجنسیة العالقات تجنب •
 .منطقتك في منتشر  الفیروس ھذا أن طبیبك نبھ •
 .الجلد تالمس  أو  قریب  اتصال  ھناك كان إذا خاصة التجمعات،  جنبت  •
 تطبیقات خالل من بھم التقیت  الذین األشخاص سیما وال یوما، 21 آخر خالل  الجنسیة  أو المقربة عالقاتك في فكر •

 .المواعدة
 .العدوى تفشي  من الحد  في  للمساعدة  المعلومات ھذه مشاركة  منك یُطلب  قد •

 
 نفسك لحمایة  طریقة  أفضل فإن القرود، بجدري مصابا بھ اتصال  على  كنت أو  معھ  الجنس  مارست أو معھ تعیش شخص  أي أو كنت إذا

 :ھي واآلخرین
 

 .نوعھ كان كیفما الجنس  ممارسة تجنبا •
 .تقرحات أو  جلدي  طفح وجود عند وخاصة  المرض، خالل  البعض بعضكما أجساد لمس  أو  القبالت تتبادال ال •
 .األسنان وفرش الجنسیة اإلثارة  وأدوات الولع وتمائم المناشف مثل أشیاء تشاركا ال •

 
 :الفیروس من حمایتك في التدابیر ھذه اتخاذ  یساعد فقد  القرود، بجدري مصابا  شخصا ترعى كنت ذاإ

 
 .مالءاتھ أو  مالبسھ أو  فراشھ  تلمس أو  منھ قریبا تكون عندما وقفازات  قناعا ارتدِ  •
 .بانتظام یدیك اغسل •
 .ممكنا ذلك كان كلما  الجسدي التباعد على تعود •

 

 احتمال  من یقلل أن یمكن یلي ما  فإن الجنس، ممارسة وقررت  القرود بجدري) أصبت قد أنك تعتقد أو( أصبت  قد  شریكك أو كنت إذا
 :الفیروس انتقال

 
 .مباشر حضوري  اتصال  دون افتراضیا الجنس  مارس •
 .األقل على أقدام  6 مسافة  على  شریكك مع االستمناء مارس •
 .المباشر الجلدي  التالمس لتجنب  تقرحات  أو  جلدي  طفح بھا یوجد التي مناطق ال غطّ  أو بمالبسك الجنس  مارس •
 .التقبیل تجنب •
 .الجنس ممارسة بعد) والمالبس  والمناشف  الفراش( األقمشة وجمیع الجنسیة  اإلثارة وأدوات  الولع  وتمائم یدیك اغسل •



 .القرود جدري  انتقال احتمال لتجنب  شركاءك عدد من أنقص •
 

 مرضى مع اتصال على یكونون قد  الذین المساعدین والموظفین الخدمات مقدمي مثل  الصحیة، الرعایة أماكن في  العاملین لألفراد ینبغي 
  الشخصیة  الحمایة معدات ارتداء أغراضھم أو ومالءاتھم القرود  جدري 
 التنفس  وجھاز والقفازات  الوزرات واستخدام بانتظام الیدین نظافة  على الحفاظ  كذلك علیھم عینیت . للعدوى التعرض لتجنب

 .العینین  وحمایة أعلى أو  N95 الصناعي
 
 

 .قریبا أخرى  بلغات االسترشاد أوراق  تحدیث سیتم
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