
 

 

OFFICIAL 

 

Monkeypox 

Papel-kaalaman para sa mga konsyumer 

Filipino 

Ano ang monkeypox? 

Ang monkeypox ay isang bihira ngunit maaaring maging malubhang sakit na sanhi ng impeksyon ng 
monkeypox virus. Ang monkeypox ay endemic (tumubo) sa Central at West Africa.  

Ang kamakailang pagtaas ng mga kaso ng monkeypox ay naiulat sa maraming mga bansa sa Europa, USA 
at Canada. Karamihan sa mga kasong ito ay hindi nag-ulat ng internasyonal na paglalakbay sa mga endemic 
na bansa.  

Mga sintomas ng monkeypox 

Ang mga unang sintomas ng monkeypox ay karaniwang: 

• lagnat 

• panginginig 
• pananakit ng kalamnan 
• pananakit ng likod 
• namamagang mga lymph node 
• pagkapagod. 

Pagkaraan ng ilang araw, kadalasang lumalabas ang mga pantal sa mukha at pagkatapos ay kumakalat sa 

ibang bahagi ng katawan. Gayunpaman, maaari rin itong lumitaw sa ari, mga palad ng kamay at talampakan 

ng paa, o sa loob ng bibig. 

Ang mga tao ay maaaring magkaroon ng iilan lamang o hanggang sa libo-libong mga sugat sa balat. Ang 
pantal ay nagbabago at dumadaan sa iba't ibang yugto, tulad ng bulutong-tubig, bago tuluyang maging langib 
na kusang matatanggal. Ang mga sintomas ay kadalasang maglalaho nang kusa sa loob ng ilang linggo. 

Ano ang gagawin kung magkaroon ka ng mga sintomas 
ng monkeypox 

Kung magkaroon ka ng mga sintomas ng monkeypox, at lalo na kung magkaroon ka ng mga pantal na may 
kasamang lagnat at namamagang mga lymph node, dapat kang humiwalay sa iba at magpatingin sa doktor. 
Magsuot ng mask at tawagan ang iyong doktor o pinakamalapit na ospital upang ipaalam sa kanila na 
papunta ka na. Kung mayroon kang mga pantal o mga paltos, siguraduhing natatakpan ang mga ito. 



 

 

 

Paano naipapasa ang monkeypox 

Ang monkeypox ay hindi madaling kumalat sa mga tao. Ang pagkalat nang tao-sa-tao ay maaaring mangyari 
sa pamamagitan ng: 

• sekswal o matalik na kontak (intimate contact) sa isang taong nahawahan 
• kontak sa mga damit o linen (tulad ng mga kobre-kama o tuwalya) na ginamit ng isang taong 

nahawahan 
• direktang kontak sa mga sugat sa balat o langib ng monkeypox 
• mga respiratory droplet mula sa isang indibidwal na may monkeypox. 

Ang mga taong may monkeypox ay maaaring makahawa sa iba mula sa oras na sila ay magkaroon ng 
kanilang mga unang sintomas (na kadalasan ay lagnat, ngunit paminsan-minsan ay nagsisimula sa mga 
pantal) at hanggang sa mamuo, matuyo o matanggal ang mga langib ng pantal.  

Sino ang nasa panganib 

Ang monkeypox ay karaniwang makikita sa mga naglakbay mula sa isang bansa kung saan ang monkeypox 
ay endemic. 

Gayunpaman, sa kasalukuyang pagkalat sa Europa, USA, Canada at iba pang mga di-endemic na bansa, 
lumilitaw na mayroong pagkahawahan sa komunidad, sa pamamagitan ng direkta at kadalasang matalik na 
kontak sa isang taong may monkeypox. 

Paano maiiwasan ang monkeypox 

Ang palagiang pagsunod sa mga hakbang sa kalinisan kabilang ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon 
at tubig o hand sanitiser na gawa sa alkohol ay mahalaga. 

Iwasan ang malapit na kontak sa mga taong may pinaghihinalaan o nakumpirmang monkeypox. 

Kung magkakaroon ka ng mga sintomas, humiwalay sa iba, at magpatingin sa doktor, siguraduhing may suot 
kang mask at takpan ang iyong mga sugat o paltos kung mayroon man. 

Paggamot ng monkeypox 

Ang paggamot ng monkeypox ay karaniwang pagsuporta lamang. Ang sakit ay kadalasang banayad at 
karamihan sa mga tao ay gumagaling sa loob ng ilang linggo. 

Saan kukuha ng tulong 

• Palaging tumawag ng ambulansya sa oras ng emerhensya (triple zero) Tel. 000 
• Departamento ng emerhensya ng inyong pinakamalapit na ospital 
• Iyong GP (doktor) 

• NURSE-ON-CALL Tel. 1300 60 60 24 – para sa kumpidensyal na payo sa kalusugan mula sa isang 
rehistradong nars, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo 
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