
 

                                           جدرى القرود 
 القرود؟ما ھو جدرى 

 جدرى القرود ھو مرض معدي، یسببھ فیروس جدري القرود.•
 یمكن حیث یعاني معظم الناس من تعب خفیف، ما یلبث أن یزول دون عالج. ومع ذلك، یمكن أن یكون الطفح الجلدي (القروح) مؤلًما.  •
المتحدة بین رجال مثلیین أو ثنائیي الجنس   في الوالیات  2022ألي شخص أن یصاب بجدرى القرود وینقلھ. كانت معظم حاالت المرض في  •

أو غیرھم من الرجال الذین یمارسون الجنس مع رجال آخرین . ھذه المجموعة، ال سیما الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال ومع 
 شركاء جنسیین متعددین، معرضون حالًیا الحتمالیة أكبر لخطر اإلصابة بجدري القرود.

 

القرود؟  جدري ینتشر كیف  
ي 
الجلد مالمسة خالل من األول، المقام �ف  • 

ي والمهب�ي  �ب ي ذلك الجنس الفموي وال�ش
 ◦ ع�ب االتصال الجن�ي أو الحم��ي (بما �ف

 ◦ العناق والتقب�ل والتدل�ك أو لمس الطفح الجلدي (القروح)، أو سوائل الجسم المصاب

 

 

السریر أو المنشفة أو المالبس التي استخدمھا شخص مصاب مشاركة •
 ولم یتم غسلھا.

 

ال ینتشر مرض جدري القرود عن طریق المشي بجانب شخص ما أو   
                                     إجراء محادثة عارضة مع شخص مصاب 

القرود؟ جدري مرض أعراض ھي ما  
طفح جلدي یظھر على أي جزء من الجسم (حتى لو كان بقعة واحدة أو نقطتین فقط)؛ بالنسبة لبعض الناس، قد  

 یكون ھذا الطفح الجلدي ھو العرض الوحید لدیھم.

 كذلك الحمى 

 والقشعریرة 

 والصداع 

الظھر وتورم في الغددآالم في العضالت وآالم في   

 اللیمفاویة 

  2یوًما. یستمر المرض عادة من   21- 5یوًما من اإلصابة، في نطاق   13-6تظھر األعراض عادة بعد 
أسابیع.  4إلى   

 

 مصدر الصورة: وكالة األمن الصحي في المملكة المتحدة 
 

 ماذا لو ظھرت لدي األعراض؟ 
آلخرین إلى أن تتحدث من المھم االتصال مسبقًا قبل الذھاب إلى مرفق الرعایة الصحیة، وإخبارھم أنك تشك في إصابتك بجدري القرود. تجنب االتصال الجسدي مع ا   

 مع مقدم الرعایة الخاص بك. 

ي  ك�ف  القرود؟  جدري من نف�ي  وقا�ة �مكنيف

 تجنب مالمسة جلد الشخص المصاب بالطفح الجلدي (القروح). 
الجنس مع شخص مصاب. ال تشارك أواني الطعام أو األكواب. ال تشارك الفراش أو المناشف أو مستلزمات العنایة الشخصیة. الحد تجنب التقبیل أو العناق أو ممارسة 

 من األنشطة التي تنطوي على مالمسة لجلد شخص ما عن قرب ولمدة طویلة. 

فراد المصابین. اغسل یدیك بالماء والصابون أو استخدم معقم یدین یحتوي على الكحول بعد مالمسة األ  

 اغسل یدیك بالماء والصابون أو استخدم معقم یدین یحتوي على الكحول بعد مالمسة األفراد المصابین. 

الجلدي   البلغم) وقم بتغطیة الطفحذا كنت مصابًا بالعدوى وغیر قادر على االنفصال عن اآلخرین، فارتِد قناعًا للوجھ للمساعدة في منع إفرازات الجھاز التنفسي (اللعاب و
 (القروح). 

 

  تتوفر التطعیمات المناسبة للوقایة من جدري القرود. تأكد من أھلی تك:
https://www.arlingtonva.us/Monkeypox 
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