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 األمراض لمكافحة البریطانیة كولومبیا مركز

 اإلقلیمیة الصحیة الخدمات ھیئة

 

 القرود يجدر

جدري القرود ھو مرض یسببھ فیروس جدري القرود. حیث یدخل الجسم من خالل شقوق في الجلد (حتى لو لم 
 یكن مرئیًا) أو المجرى التنفسي أو العینین أو األنف أو الفم.

 الوضع الراھن

أخرى.  بلدان، تم اإلبالغ عن حاالت في كندا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة وأوروبا و2022 أیار /مایومنذ 
حیث تم  عاديلعدوى جدري القرود في الماضي، إال أن الوضع الحالي غیر  حاالت تفشيعلى الرغم من حدوث 

 اإلبالغ عن عدد أكبر من الحاالت في العدید من البلدان في نفس الوقت.
 

یكون ذلك من خالل االتصال فالقرود من شخص آلخر أمًرا غیر شائع، ولكن عندما یحدث،  جدريیعد انتشار 
 القرود. جدريالوثیق مع شخص مصاب ب

مع شركاء اتحادیین وإقلیمیین بما في ذلك بشكل وثیق ) British Colombiaكولومبیا البریطانیة (تعمل 
تتابع الصحة العامة المحلیة مع جمیع و المختبر الوطني لألحیاء الدقیقة ووكالة الصحة العامة الكندیة.

 المخالطین المعروفین للحاالت.

 قلكیف ینت

 الملوثة.یمكن أن ینتقل جدري القرود من الحیوانات إلى البشر ومن شخص آلخر ومن خالل األشیاء 

جدري القرود من خالل مالمسة القروح ومواد مثل الفراش أو المناشف التي تحتوي على فیروس جدري  قلینت• 
س أثناء االتصال الوثیق االسعال والعط  عندیمكن أن ینتشر أیًضا من خالل قطرات الجھاز التنفسي مثالوالقرود. 

 القرود. جدريوجھاً لوجھ مع شخص مصاب ب

ھذا یعني أن الفیروس ال ینتشر عن ومن غیر المعروف أن جدري القرود ینتقل عن طریق االتصال الجنسي. • 
). یمكن STIطریق السائل المنوي أو سوائل المھبل أو المستقیم ولیس عدوى تنتقل عن طریق االتصال الجنسي (

 أن ینتشر من خالل االتصال الوثیق أثناء النشاط الجنسي.

 عراضاأل

 أسابیع وتحدث على مرحلتین. أربعةإلى  إسبوعیناألعراض من  دومكن أن تیم

 أعراض:  المرحلة األولىیمكن أن تشمل 

 ُحمىال •
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 قشعریرة• 

 صداع شدید• 

 تورم الغدد اللیمفاویة• 

 ألم في الظھر •

 في العضالتألم  •

 التعب أو اإلرھاق• 

 واإلسھال تقیؤالتھاب الحلق والسعال والغثیان أو الیمكن أن تشمل األعراض األخرى األقل شیوًعا • 

 أیام بعد المرحلة األولى. خمسةتبدأ المرحلة الثانیة عادة من یوم إلى 

 

 األعراض: المرحلة الثانیة یمكن أن تشمل
طفح جلدي غالبًا ما یبدأ على الوجھ أو الساقین والذراعین، ویمكن أن یؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، مثل • 

 الیدین والقدمین والفم واألعضاء التناسلیة.
تتغیر القروح في المظھر بمرور الوقت وتستمر تقرحات جدري القرود عادة ما بین أسبوعین إلى ثالثة أسابیع. • 

 .من ثم تسقطا وقشورً في النھایة وتشكل لتشكل بقع بارزة إلى بثور صغیرة مملوءة بالسوائل. 
األعراض بشكل مختلف. على سبیل المثال، قد ال یعانون من أعراض المرحلة ویختلف الناس في معاناتھم من 

 قد یصابون بتقرحات في جزء واحد فقط أو أجزاء قلیلة من الجسم.و ،األولى ولكنھم سیصابون بالقروح
 

 للفایروس إذا كنت قد تعرضت
 جمیع المخالطین المعروفین للحاالت.تتابع الصحة العامة • 
 القردة.ي مصاب بجدرمعروف أو مشتبھ أنھ بشخص  اختلطتراقب األعراض إذا كنت قد • 
 أسابیع بعد التعرض حتى تظھر األعراض على الشخص. ثالثةإلى  أسبوع واحدقد یستغرق األمر من • 
 

 إذا مرضت
. أخبر مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كنت قد فحصاتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إلجراء ال• 

 .القردة جدريبشخص معروف أو مشتبھ أنھ مصاب باتصلت 
 ابق في المنزل واعزل نفسك حتى ترى مقدم الرعایة الصحیة.• 
o المناشف أو المالبس أو البیاضات. ھمابتعد عن األشخاص الذین تعیش معھم إذا استطعت وال تشارك 
o  أو عائلتك أو أصدقائك اآلخرین رعایة أي حیوانات ألیفة شخاص الذین یعیشون معك األإذا أمكن، اطلب من

 القرود إلى الحیوانات. جدريحتى ال تنقل 
 القرود، فسوف تتصل بك الصحة العامة إلعطائك المزید من التعلیمات. جدريإذا تم تأكید اإلصابة ب• 
 ا خفیفًا ویتعافى معظم الناس من تلقاء أنفسھم بعد بضعة أسابیع.یعتبر جدري القرود عادة مرضً • 



 

Arabic 

األدویة المضادة للفیروسات على أساس كل األخذ بال توجد عالجات راسخة لجدري القرود. یمكن النظر في • 
 حالة على حدة.

 
 الوقایة والتطعیم

لسلطات  سیتاحالذي ™)  Imvamuneتحتفظ وزارة الصحة الكندیة بمخزون محدود من لقاح جدري القرود (• 
حالیا لعامة  متاًحا لیس لكنھالصحة العامة في المقاطعات واألقالیم في حالة وجود حاالت إصابة بجدري القرود. 

 الناس.
 المناقشات جاریة في كندا لتحدید أفضل السبل الستخدام اللقاح للمساعدة في السیطرة على العدوى.• 
 شامل في ھذا الوقت.حاجة لبرنامج تحصین  ال• 

 


