المعرفة بدالً من التحيز  -جدري القرود
ما هو جدرى القرود؟
جدري القرود هو مرض فيروسي (حيواني المنشأ) يسببه فيروس جدري القرود.
ما هي سبل العدوى؟
يمكن انتقال الفيروس من شخص آلخر من خالل االتصال المباشر بسوائل الجسم أو بثور المصابين (الجلد
ضا من األم إلى
الملتهب) ،وكذلك عبر الرذاذ (في المراحل المبكرة من المرض) .يمكن أن يحدث االنتقال أي ً
الجنين عبر الدم أو عملية الوالدة.
في غالبية الحاالت المعروفة حاليًا ،يبدو أن االنتقال الجنسي بين الشركاء يحدث من خالل االتصال الوثيق
مع الجروح الجلدية المعدية أثناء ممارسة الجنس ،خاصة في حاالت التغيير المتعدد للشريك أو العالقات
الجنسية المتكررة .كما ويتم حاليا اللجوء إلى المزيد من التحقيقات في مصادر العدوى.

ما هي االعراض؟
تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة من  6إلى  21يو ًما.
األعراض في البداية هي في األساس سمات غير محددة للغاية مثل الحمى والصداع وآالم العضالت
والتعب وتورم الغدد الليمفاوية .بعد  3-1أيام  ،تظهر تغيرات في الجلد .تتشكل بثور وقشور شبيهة
بالجدري .تُظهر الحاالت الحالية هذه التغييرات بشكل رئيسي في منطقة األعضاء التناسلية (غالبًا ما تكون
مرئية عبر ظهور  3 ، 2 ، 1حويصالت فقط)  .ويتبع ذلك تكوين القشور التي تتساقط فيما بعد.
ويمكن لشخص أن ال يظهر أي عوارض وينقل العدوى إلى شخص آخر !!
هل يوجد عالج؟
يتم وصف العالج من قبل األطباء ،وتصف السلطات الصحية الحجر الصحي .كما وأن احتمال الحماية
عالي جدًا لدى األشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد الجدري (من مواليد  1981أو ما قبل).

ماذا أفعل إذا أشك في إصابتي؟
ضا من
حتى في حالة السمات غير المحددة  ،مثل الحمى ،من المهم اتباع القواعد العامة التي نعرفها أي ً
اإلنفلونزا أو فيروس كورونا :تعافى ،وإذا أمكن ،ال تصيب أي شخص.
تنبيه :على الرغم من أن الواقي الذكري ليس حماية كافية ألن االتصال الوثيق (الجلد) في هذا السياق
كافٍ بالفعل لالنتقال ،إال أنه من األفضل الوقاية في الوقت الحالي! لذا ننصح بإستخدام الواقي
الذكري!
عند الشك ،يرجى اإلستفسار عن اإلجراءات اإلضافية عبر االتصال بـ  ،1450أو اتصل بطبيبك العام
 PrEP.أو طبيب األمراض الجلدية أو مقدم عالج فيروس نقص المناعة البشرية أو مقدم عالج

