القرودحول جدري القرود
حقائق حول جدريحقائق

التجمعات االجتامعية والجنس اآلمن ومرض جدري القرود
ما هو جدري القرود؟
يعد جدري القرود عدوى نادرة يسببها فريوس جدري القرود .تم اإلبالغ عن عدد متزايد من الحاالت يف الواليات املتحدة وكندا وأوروبا—
وهي مناطق ال يوجد فيها عادةً.
جدري القرود هو عدوى ميكن أن تجعلك مريضً ا ،مبا يف ذلك الطفح الجلدي (الجدري) ،وأحيانًا مبرض شبيه باإلنفلونزا .ميكن أن ينترش الفريوس من
خالل االتصال الشخيص الوثيق ،مبا يف ذلك أثناء مامرسة الجنس .إليك أحدث املعلومات ملساعدتك عىل اتخاذ خيارات واعية للبقاء بصحة جيدة يف
األماكن التي ميكن أن ينترش فيها جدري القرود.

كيف ال ينترش؟

كيف ينترش؟
ميكن أن ينترش الفريوس إىل أي شخص من خالل االتصال الوثيق
أو الشخيص أو مالمسة الجلد للجلد ،مبا يف ذلك:

◀

◀
◀
◀

التالمس املبارش من الجلد إىل الجلد مع طفح
جلدي أو تقرحات أو قشور من شخص مصاب
بجدري القرود .يعتقد خ رباء الصحة أن هذه
هي الطريقة األكرث شيو ًع ا النتشار جدري
القرود يف الواليات املتحدة يف هذا الوقت.

◀
◀

املالمسة املبارشة لألشياء مثل املالبس أو
الف راش أو املناشف التي استخدمها شخص
مصاب بجدري القرود.
التالمس الوثيق مع قط رات الجهاز التنفيس
أو اللعاب من خالل التقبيل واالتصال املبارش
وجه اً لوجه مع شخص مصاب بجدري القرود.
ميكن للحوامل أن ينرشن الفريوس إىل الجنني
أثناء الحمل.

ما هي األع راض؟
◀
◀

ميكن أن تحدث هذه األنواع من املالمسة أثناء:

◀
◀
◀

مامرسة الجنس الفموي والرشجي واملهبيل أو
ملس األعضاء التناسلية (القضيب والخصيتني
والشفرين واملهبل) أو فتحة الرشج لشخص
مصاب بجدري القرود.
العناق والتدليك والتقبيل.
ملس األقمشة واألشياء أثناء مامرسة الجنس
التي استخدمها شخص مصاب بجدري القرود
ومل يتم تطهريها ،مثل الف راش واملناشف
واأللعاب الجنسية.

من املعروف أن الفريوس ال يبقى يف الهواء وال ينترش خالل ف رتات قصرية من
مشاركة املجال الجوي مع شخص مصاب بجدري القرود.
مل يتم إثبات انتشاره عن طريق التحدث بشكل تلقايئ ،أو امليش بجانب شخص
مصاب بجدري القرود ،أو ملس أشياء مثل مقابض األبواب.

◀

عادة ما تبدأ أع راض جدري القرود يف غضون أسبوعني بعد االتصال
بالفريوس.
يصاب معظم املصابني بجدري القرود بالطفح الجلدي أو التقرحات.
يصاب البعض بطفح جلدي أو تقرحات قبل (أو بدون) أع راض تشبه
أع راض اإلنفلونزا.
■ ميكن أن تشمل األع راض الشبيهة باإلنفلونزا :الحمى والصداع وآالم
العضالت والظهر وتورم الغدد والقشعريرة واإلجهاد.
■ ميكن أن يظهر الطفح الجلدي أو التقرحات عىل اليدين ،القدمني،
الصدر ،الوجه ،القضيب ،أو يف الداخل أو عىل الفم ،املهبل ،والرشج.
■ ميكن أن تبدو التقرحات مثل البثور أو الفقاعات ،وقد تكون مؤملة
أو مثرية للحكة .سوف ميرون بعدة م راحل مبا يف ذلك الجرب ،قبل
الشفاء.
ميكن أن ينترش جدري القرود من الوقت الذي تبدأ فيه األع راض حتى
تلتئم جميع التقرحات وتتكون طبقة جديدة من الجلد .قد يستغرق
هذا عدة أسابيع.

التجمعات االجتامعية والجنس اآلمن ومرض جدري القرود
كيف ميكنك تقليل فرصة اإلصابة بجدري القرود يف التجمعات ذات االتصال الوثيق أو الشخيص أو
مالمسة الجلد للجلد ،مثل الحفالت والنوادي واملهرجانات؟

◀
◀
◀
◀

ضع يف اعتبارك مدى احتاملية حدوث التالمس الشخيص والوثيق ومالمسة الجلد
للجلد يف أي تجمع أو حدث.
التجمعات أو األحداث التي يرتدي فيها الناس مالبس كاملة وليس من املحتمل أن
يكون هناك مالمسة من الجلد للجلد تكون أكرث أمانًا (أقل عرضة النتشار جدري
القرود) .ضع يف اعتبارك األنشطة مثل التقبيل أو العناق أو التدليك أو مامرسة
الجنس ،والتي قد تنرش جدري القرود.
التجمعات التي يوجد فيها حد أدىن من املالبس واالتصال املبارش والشخيص ومالمسة
الجلد للجلد لديها فرصة النتشار جدري القرود .تجنب أي طفح جلدي أو تقرحات
ت راها عىل اآلخرين وقلل من مالمسة الجلد للجلد قدر اإلمكان.
األماكن التي يتم فيها ارتداء القليل من املالبس ويتم مامرسة الجنس فيها ،مثل
الغرف الخلفية أو الساونا أو نوادي الجنس ،لديها فرصة أكرب لنرش جدري القرود.

إذا شعرت باملرض أو أصبت بأي طفح جلدي أو تقرحات ،فال تحرض
أي تجمعات واتصل مبقدم الرعاية الصحية .إذا مل يكن لديك مقدم
رعاية أو تأمني صحي ،قم بزيارة

https://health.maryland.gov/CSTIP/local

للعثور عىل قسم صحي قريب منك.

كيف ميكنك تقليل فرصتك يف اإلصابة بجدري القرود أثناء مامرسة الجنس؟
◀
◀
◀
◀

تحدث إىل رشيكك عن أي مرض حديث.
احذر من التقرحات أو الطفح الجلدي الجديد عىل جسدك أو عىل جسد رشيكك ،مبا
يف ذلك األعضاء التناسلية (القضيب والخصيتني والشفرين واملهبل) والرشج.
إذا كنت أنت أو رشيكك مريضً ا مؤخ ًرا ،تشعر باملرض اآلن ،أو تعاين من طفح جلدي
جديد أو تقرحات ،فال تقم بأي اتصال شخيص وثيق ،مبا يف ذلك مامرسة الجنس
الفموي أو الرشجي أو املهبيل ،واتصل مبقدم الرعاية الصحية.
إذا كنت أنت أو رشيكك مصابً ا بجدري القرود ،فإن أفضل طريقة لحامية نفسك
واآلخرين هي عدم االتصال الوثيق والشخيص ،مبا يف ذلك مامرسة الجنس الفموي
أو الرشجي أو املهبيل أثناء مرضك ،خاصة إذا كنت أنت أو رشيكك مصابً ا بأي طفح
جلدي أو تقرحات .ال تشارك أشياء مثل الف راش واملناشف وأدوات الوثن واأللعاب
الجنسية وفرشاة األسنان.

إذا كنت قد أصبت أنت أو رشيكك (أو تعتقد أنك مصاب) بجدري القرود وقررت
مامرسة الجنس ،فإليك كيفية تقليل فرصة انتشار الفريوس:
◀ مارس الجنس االف رتايض دون اتصال شخيص.
◀ االستمناء م ًع ا عىل مسافة  6أقدام عىل األقل ،دون ملس بعضكام البعض.
◀ قلل من مالمسة الجلد للجلد عن طريق مامرسة الجنس مبالبسك أو تغطية أي
طفح جلدي أو تقرحات.
◀ تجنب التقبيل.
◀ اغسل يديك وأدوات الوثن واأللعاب الجنسية وأي أقمشة (الف راش واملناشف
واملالبس) بعد مامرسة الجنس.
اعرث عىل نصائح مفيدة لتنظيف األلعاب الجنسية عىل
.https://tinyurl.com/ybstmemu
◀ قلل عدد رشكائك لتقليل فرص انتشار جدري القرود.

إذا أخربك أحد مقدمي الرعاية الصحية أنك مصاب بجدري القرود ،فقد يتم سؤالك عن األشخاص الذين اتصلت بهم اتصال
وثيق أو شخيص أو جنيس خالل الـ 21يو ًم ا املاضية .هذا للمساعدة يف الحد من انتشار جدري القرود.

ملزيد من املعلومات ،يرجى مسح هذا الرمز إلكرتون ًي ا
أو زيارة health.maryland.gov/monkeypox
تم م راجعة هذه الوثيقة آخر مرة يف  17أغسطس  .2022يتم تحديث هذه الوثيقة فقط عند إج راء امل راجعات ذات الصلة.
وزارة الصحة بوالية ماريالند |

املصدر :مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،وزارة الصحة بوالية ماريالند.
تم مراجعة هذه الوثيقة آخر مرة يف  17أغسطس  .2022يتم تحديث هذه الوثيقة فقط عند إجراء املراجعات ذات الصلة.
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