
يعد جدري القرود عدوى نادرة. تم اإلبالغ عن عدد متزايد من الحاالت يف الواليات املتحدة وكندا وأوروبا—

وهي مناطق ال يوجد فيها عادًة. إليك ما يجب أن تعرفه:

يعد جدري القرود عدوى نادرة. تم اإلبالغ عن عدد متزايد من الحاالت يف الواليات املتحدة وكندا وأوروبا—

وهي مناطق ال يوجد فيها عادًة. إليك ما يجب أن تعرفه:

ميكن أن يجعلك جدري القرود مريضا. يسبب طفح جلدي أو تقرحات )جدري(. ميكن أن يجعلك أيًضا تشعر وكأنك 
مصاب باإلنفلونزا. 

ميكن أن تشمل األعراض الشبيهة باإلنفلونزا ما ييل:  ◀
حمى   �

صداع الرأس  �

آالم يف العضالت وآالم يف الظهر  �

تورم الغدد  �

قشعريرة  �

إجهاد  �

ميكن أن يظهر الطفح الجلدي أو التقرحات عىل  	◀
اليدين، القدمني، الصدر، الوجه، القضيب، أو يف 

الداخل أو عىل الفم، املهبل، والرشج.

متر القروح بعدة مراحل قبل الشفاء. قد يستغرق  	◀
هذا عدة أسابيع.

لنتحدث حول جدري القرود

لنتحدث حول جدري القرود
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ماذا أفعل إذا كان لدي طفح جلدي جديد أو تقرحات أو أعراض أخرى؟ كيف ينترش جدري القرود؟

من خالل االتصال الوثيق أو الشخيص أو تالمس 
الجلد مع شخص مصاب بجدري القرود، مبا يف ذلك:

إذا كان لديهم طفح جلدي أو تقرحات أو قشور  ◀
األشياء واألقمشة واألسطح التي المسوها  ◀

قطرات جهازهم التنفيس أو لعابهم   ◀
ميكن أن يحدث هذا خالل: 

العناق والتقبيل واللمس والتدليك  ◀
االتصال الجنيس الوثيق   ◀

االتصال وجها لوجه ملدة طويلة  ◀
 ميكن للحوامل أن ينرشن الفريوس إىل جنينهن 

أثناء الحمل.

اتصل مبقدم الرعاية الصحية الخاص بك  	◀
إذا مل يكن لديك مقدم رعاية أو تأمني صحي، فتفضل بزيارة 	◀ 

 health.maryland.gov/CSTIP/local 
للعثور عىل قسم صحي قريب منك

 تم تعديل هذه الوثيقة آخر مرة يف 17 أغسطس 2022. 

يتم تحديث هذه الوثيقة فقط عند إجراء املراجعات ذات الصلة.
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