دانش جای تعصب
آبله میمون
آبله میمونی چیست ؟
 .آبله میمونی یه بیماری ویروسی زیونوز است که توسط ویروس آبله میمون ایجاد می شود
راهای انتقال چیست ؟
فرد به فرد
نحوه سرایت ویروس آبله میمون از طریق تماس مستقیم با ترشحات بدن یا ضایعات پوستی فرد مبتال می باشد و همچنین
از طریق ذرات تنفسی در مراحل اولیه بیماری امکان پذیر می باشد
.یکی از راهای دیگری انتقال از مادر به جنین از طریق جفت می باشد یا ممکن است طی فرایند زایمان این اتفاق رخ دهد
در اکثر موارد شناخته شده درحال حاضر دیده می شود
شایعترین راه انتقال این بیماری از طریق تماس نزدبک با ضایعات پوستی الوده در حین مقاربت های جنسی بوده است به
ویژه در افرادی که مقاربت های با شرکای متعدد داشته اند
.در حال حاضر تحقیقات در مورد منابع عفونت ادامه دارد
عالیم چیست ؟
روز است 12تا 6دوره کمون این بیماری از
در ابتدا عالیم غیر اختصاصی مانند تب سردرد درد عضالنی خستگی و تورم غدد لنفاوی نشان میدهد
روز ضایعات پوستی ایجاد میشود که سریعا به تاول و زخم های دلمه ای تبدیل می شود 3تا 1پس از
وزیکول دیده می شود که عمدتا در ناخیه تناسلی ایحاد می شود به دنبال این وزیکول ها  3تا  2یا 1در اکثر موارد
پوسته تشکل می شود که بعدا می ریزد
.این بیماری کامال عالیم غیر اختصاصی به خود دارد
آیا درمان وجود دارد ؟
درمان توسط پزشک و مقامات درمانی تجویر می شود
میالدی احتمال محافظت بسیار باالیی دارند1981افرادی که علیه آبله مرغان واکسینیه شده اند تولد قبل از سال
در صورت مشکوک بودن به عفونت چه باید کنیم؟
در مورد عالیم غیر اختصاصی مانند تب رعایت قوانین کلی که در مورد آنفلونزا یا کوویید می دانیم نیر مهم است
خوب شوید در صورت امکان کسی را مبتال نکنید

توجه اگرچه کاندوم محافظت کافی نمی باشد زیرا تماس نزدیک پوستی در این زمینه برای انتقال کافی است اما در حال
حاضر بهترین محافظت کننده کاندوم است
پس از کاندوم استفاده کنید
تماس بگیرید آنها به شما در مورد اقدام بعدی اطالع می دهند یا با 1450لطفا در صورت شک به مبتال بودن با شماره
پزشک عمومی ارایه دهنده پرپ ودرمان اچ ای وی یا با متخصص پوست تماس بگیرید

