
 

 

OFFICIAL 

 

  جدري القرود
 ورقة معلومات للمستهليكن

Arabic | العربية 

 ما هو جدري القرود؟
ولكنه قد يكون خطيراً وينتج عن اإلصابة بفيروس جدري القرود. يعتبر جدرى القرود من األمراض   يُعدُّ جدري القرود مرضاً نادراً 

 المستوطنة في وسط وغرب إفريقيا. 

تم اإلبالغ مؤخراً عن زيادة في حاالت جدري القرود في العديد من البلدان األوروبية والواليات المتحدة األمريكية وكندا. معظم هذه 
  الحاالت لم تنتج عن السفر إىل البلدان الموبوءة.

 أعراض جدري القرود
 عادًة ما تكون األعراض األولية لجدري القرود هي:

 الحُمى •
 القشعريرة  •
 آالم في العضالت •
 آالم الظهر •
 تورُّم الغدد الليمفاوية •
 اإلنهاك.  •

عادًة عىل الوجه ثم ينتشر إىل أجزاء أخرى من الجسم. ومع ذلك، قد يظهر أيضاً عىل األعضاء   الطفح الجلديبعد بضعة أيام، يظهر 
 التناسلية، أو راحتي اليدين وباطن القدمين، أو داخل الفم. 



 

 

 

يمكن أن يظهر عدد قليل فقط من الحبوب الجلدية أو قد يصل عددهم إىل عدة آالف. يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة،  
ثل جدري الماء، قبل أن يتحول في النهاية إىل تقرحات تتساقط. عادًة ما تختفي األعراض من تلقاء نفسها في غضون بضع  م

 أسابيع .

 ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض جدري القرود
الليمفاوية، يجب أن إذا ظهرت عليك أعراض جدري القرود، وخاصة إذا ظهر عليك طفح جلدي مصحوبًا بحمى وتضخم في الغدد 

تنعزل عن اآلخرين وتحصل عىل الرعاية الطبية. ارتِد كمامة واتصل بطبيبك أو بأقرب مستشفى إلخبارهم بأنك ذاهباً إليهم. إذا  
 كنت تعاني من طفح جلدي أو بثور، فتأكد من تغطيتها.

 كيف ينتقل جدرى القرود
 عدوى من شخص آلخر من خالل: ال ينتشر جدرى القرود بسهولة بين الناس. قد تنتقل ال

 االتصال الجنسي أو العالقة الحميمية مع شخص مصاب  •
 التي يستخدمها شخص مصاب   (مثل الفراش أو المناشف)مالمسة المالبس أو األغطية   •
 التالمس المباشر مع الحبوب الجلدية أو التقرح الناجم عن جدري القرود  •
 التنفسي من شخص مصاب بجدرى القرود.الرذاذ  •

والتي عادة ما تكون حمى،  )يمكن لألشخاص المصابين بجدري القرود أن ينقلوا العدوى لآلخرين من وقت ظهور أعراضهم األوىل 
  وحتى تتقشر حبوب الطفح الجلدي أو تجف أو تسقط. (ولكنها تبدأ أحيانًا بالطفح الجلدي

 َمن ُهم المعرّضون للخطر 
 ما تحدث اإلصابة بجدري القرود لدى األشخاص الذين سافروا من بلد مستوطن فيها جدري القرود. عادةً 

ومع ذلك، فيما يتعلق باإلنتشار الحالي في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وكندا وغيرها من البلدان غير الموبوءة، يبدو أن  
 والحميم في كثير من األحيان مع شخص مصاب بجدري القرود. هناك انتقال في المجتمع، من خالل االتصال المباشر 



 

 

 

 ما هي طرُق الوقاية من جدرى القرود
 من المهم توخي الحذر واتخاذ تدابير النظافة بما في ذلك غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهرات التي تحتوي عىل الكحول. 

 تجنّب االتصال الوثيق مع األشخاص المصابين بجدرى القرود المشتبه بهم أو المؤكد اصابتهم.

إذا ظهرت عليك أعراض، اعزل نفسك عن اآلخرين، واحصل عىل العناية الطبية، وتأكد من ارتداء كمامة مع تغطية اآلفات أو  
 البثور الجلدية إذا ظهرت لديك.

 عالج جدري القرود
 ود داعم بشكل أساسي. عادًة ما يكون المرض خفيًفا ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة. عالج جدري القر

 أين يمكنك الحصول عىل المساعدة 
 000 (الثالثة أصفار)اتصل دائماً بخدمة االسعاف في حالة الطوارئ عىل رقم  •
 قسم الطوارئ في أقرب مستشفى لك  •
 (الطبيب)طبيبك العمومي  •
• CALL-ON-NURSE ساعة في   24للحصول عىل مشورة صحية سرية من ممرضة مرخصة،  -     601300 60 24   هاتف

 أيام في األسبوع  7اليوم، 
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