សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ)

ឺ ុត្ស្វវ (Monkeypox)
ចំណុចដែលម្ចាស់សត្វ ចិញ្ាឹមគួ រយល់ែឹងអំពីជំងអ
1. តត្ើអវីតៅជាជំងឺអុត្ស្វវ?
ជំងឺអុតស្វាជាប្រភេទជំងឺឆ្លងដែលរងក ភ ើងភោយភេភោគ កប្េេយ៉ា ងដែលភៅថា
ភេភោគអុតស្វា ឬជាភាស្វអង់ភគល សភៅថា Monkeypox ។ ភេភោគប្រភេទភ េះ
ជាប្រភេទភេភោគ ឆ្ល ងពីសតា ភ ើយវាក៏អាចរ ីកោលោល តាេរយៈការឆ្ល ងរវាង
េ ុសស ិងសតា ក៏ែូចជាវវាងសតា ិងសតា ផងដែរ។ អន កជំងឺដែលបា ឆ្ល ងជំងឺ
អុតស្វាមា ភចញភោគសញ្ញាែូ ចជាប្គ ុ ភតៅ ឈឺកាល ឈឺស្វច់ែុំ ភ ើេកូ កណ្តុរ
ិងក ទ ួលដែលមា ពងដរក។ ភោងតាេព័ត៌មា រចចុរប ន អំពីជំងឺភ េះ កប្េិត
ហា ិេ័យចំភ េះប្រជាជ ភៅមា កប្េិតទារភៅភ ើយ។ ចំភ េះរុគគលដែលអាច
ឹងមា ភោគសញ្ញាជំងឺអុតស្វា ែូ ចជាក ទ ួល ឬែំភៅ គួ រដតទំនាក់ទ ងភៅកា ់
អន កផៅល់ភសវាដែទាំសុខភាពររស់ពួកភគភែើេបីភ្ា ើការវាយតម្េល កប្េិតហា ិេ័យ។
2. តត្ើជំងឺអុត្ស្វវ រ ីករាលដាលតាមរយៈអវ ីខ្លះ?
ជំងឺអុតស្វា រ ីកោលោលតាេរយៈទំនាក់ទំ ងផ្ទាល់ ិងប្រភោលជាេួ យ ង
ឹ េ ុសស ឬសតា ដែលមា ផទុកជំងឺភនាេះ
ឬតាេរយៈសមាារដែលមា ការរ៉ាេះ ល់ភៅ ឹងភេភោគ។ វាអាចចូ លភៅកនុងខល ួ េ ុសសបា តាេរយៈដេន ក ប្ចេុេះ
មាត់ ែំភៅដសបក ឬផល វូ ែភងហ ើេ។ ភេភោគភ េះអាចឆ្ល ងកាត់េ ុសសតាេរយៈែំណ្ក់ទឹកកនុងររ ិោកាស
(ែូ ចជាការទំនាក់ទំ ងទល់េុខគ្ននរយភពលយូ រ) ការរ៉ាេះ ល់ផ្ទាល់ភៅ ឹងដសបក ឬកដ ល ងដែលភចញពងទឹកដរក
ិងការរ៉ាេះ ល់ប្រភោលភៅ ឹងសមាារដែលមា ការរ៉ាេះ ល់ ឹងភេភោគ (ែូ ចជា ភោអាវ កប្មាលពូ ក ឬភប្ស្វេ
ភខន ើយជាភែើេ)។ ភេភោគភ េះអាចឆ្ល ងពីសតា ភៅេ ុសសតាេរយៈការោំ ឬោាច ការររ ិភភាគស្វច់េិ ឆ្អ ិ លអ ការរ៉ាេះ
ល់ផ្ទាល់ភៅ ឹងដសបក ឬកដ ល ងដែលភចញពងទឹកដរក ិងការរ៉ាេះ ល់ប្រភោលភៅ ឹងសមាារដែលមា ការ
រ៉ាេះ ល់ ឹងភេភោគែូ ចជាកប្មាលពូ ក ឬភប្ស្វេភខន ើយជាភែើេ។
3. តត្ើសត្វ ចិញ្ាឹមរបស់អនកអាចនឹងឆ្ល ងជំងឺអុត្ស្វវ ឬតេ?
ពពួ កសតា ស្វា ពពួ កសតា កភករ (រ ួេមា ែូ ចជា សតា កណ្តុរ សតា កំប្រ ុក សតា ដឆ្ក
Praire) ិងទ ាយប្តូវបា ភគស្វគល់ថាជាពពួ កសតា ដែលងាយ ឹងឆ្ល ងភេភោគ។
ចំភ េះពពួ កម្ ប្រភេទសតា ទាង
ំ អស់ដែលអាច ឹងឆ្ល ងភេភោគ អុតស្វាភៅេិ
ទា ់អាចកំណ្ត់បា ភៅភ ើយ ដតភទាេះជាោ៉ាងណា ចំភ េះពពួ កប្រភេទសតា ម្ប្ព
ិងសតា ប្ស ុក (ែូ ចជាសតា ដឆ្ក ិងសតា ឆ្មា) ក៏អាច ឹងងាយឆ្ល ងភេភោគផងដែរ។
ជាងភ េះភៅភទៀត សតា ចិញ្ចឹេររស់អនក ឹងេិ ឆ្ល ង ជំងឺអុតស្វាភ ើយភរើសិ ជា
គ្នា ការរ៉ាេះ ល់ភៅ ឹងេ ុសស ឬសតា ែម្ទដែលមា ផទុកភេភោគភនាេះភទ។
4. តត្ើចំត ះសត្វ ចិញ្ាឹម ិ ញញអាចនឹងតចញតរាគសញ្ញាអវ ីខ្លះ?
ភោគសញ្ញាម្ ជំងឺអុតស្វាអាច ឹងមា ភាពខុសគ្ននអាប្ស័យភៅតាេប្រភេទសតា
ដែលឆ្ល ង។ ោ៉ាងណាេិញ ភោគសញ្ញាអាចមា ែូ ចជា ភាពសត ូកសៅ ឹង ការចុេះែយ
ចំណ្ង់អាហារ ប្គ ុ ភតៅ ដេន កភ ើងបាយ ភ ើេកូ កណ្តុរភៅអវៈយវៈោងេុខ
ិងភប្កាយ ិងភចញក ទ ួលែុំៗ ឬក ទ ួលពងដរកទឹក។
5. តត្ើអនកគួ រត្វ ើអវីតបើសត្វ ចិញ្ាឹមរបស់អនកបានបះ

ល់តៅនឹងជំងឺអុត្ស្វវ?
ប្រសិ ភរើសតា ចិញ្ចឹេររស់អនកទំភនាងជាបា រ៉ាេះ ល់ ឹងជំងឺអុតស្វា
រ៉ាុដ ៅ េិ ភ ើញ ភចញភោគសញ្ញាភទ អន កគួ រដតពិ ិតយតាេោ រកភោគសញ្ញា។
ប្រសិ ភរើអនកសងស័យ ថាសតា ចិញ្ចឹេររស់អនកបា រ៉ាេះ ល់ភៅ ឹងេ ុសស
ឬសតា ដែលមា ផទុកជំងឺអុតស្វា សូ េទំនាក់ទំ ងភៅ
នាយកោា សុខភាពស្វធារណ្ៈរសុពយបាល (Veterniary Public Health)
ភែើេបីពិភាកាអំពី វ ិធា ការរកាសុវតថ ិភាព ិងទរ់ស្វកត់ហា ិេ័យ។
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ)

ឺ ុត្ស្វវ (Monkeypox)
ចំណុចដែលម្ចាស់សត្វ ចិញ្ាឹមគួ រយល់ែឹងអំពីជំងអ
6. តត្ើអនកគួ រត្វ ើអវីខ្លះប្បសិនតបើអនកគិត្ថាសត្វ ចិញ្ាឹមរបស់អនកម្ចនជំងឺអុត្ស្វវ?
ហា ិេ័យចំភ េះសតា ភៅមា កប្េិតទារភៅភ ើយ។ ភទាេះជាោ៉ាងណា ប្រសិ ភរើសតា ចិញ្ចឹេររស់អនកបា រ៉ាេះ ល់
ភៅ ឹងសតា ឬេ ុសសដែលឈឺ ភ ើយកំពុងដតភចញភោគសញ្ញាជំងឺអុតស្វា សូ េភ្ា ើតាេការដណ្នាំែូចោងភប្កាេ៖
គួ រ៖
ទំនាក់ទំ ងភៅកា ់នាយកោា សុខភាពស្វធារណ្ៈរសុពយបាល (Veterinary Public Health)
តាេរយៈទូ រស័ពាភលខ 213-288-7060 ឬចូ លភៅកា ់ភគ ទំព័រ vet@ph.lacounty.gov ។
• ោក់សតា ភនាេះភៅភោយដ កពីេ ុសស ិងសតា ែម្ទភទៀត (ោក់ឲ្យភៅរ ា រ់ភោយដ ក)។
• លាងម្ែររស់អនកជាេួ យ ឹងស្វរូ ិងទឹក ិង/ឬ ទឹកអនាេ័យលាងម្ែដែលមា ជាតិអាល់កុល
រនាារ់ពីបា រ៉ាេះ ល់ជាេួ យ ឹងសតា ិងររស់រររភផសងៗដែលអាច ឹងរ៉ាេះ ល់ ឹងភេភោគ។
• លាងសមា
អ ត ិងសមាលរ់ភេភោគភលើម្ផា ឬកប្មាលនានារនាារ់ពីបា រ៉ាេះ ល់ ឬភប្រើរ ួច។ សារធាតុ
សម្លាប់មេមោគម្បើ្ាស់ក្នុងផ្ទះភាគភប្ចើ (ឧ៖ លាយភ្ា ើឲ្យស) មា ប្រសិទធភាពកនុងការប្រឆ្មំង ឹងជំងឺ
អុតស្វា។
• ទំនាក់ទំ ងភៅភពទយសតា ររស់អនកភែើេបីពិភាកាអំពីភោគសញ្ញ
ា ររស់សតា ចិញ្ចឹេររស់អនកប្រសិ ភរើ
អន កគិតថាសតា ចិញ្ចឹេររស់អនកឈឺ ឬប្តូវការការដែទាំ។
•

កុំ៖
កុំ យកសតា ចិញ្ចឹេររស់អនកភៅកា ់េ ា ីរភពទយសតា ភោយេិ បា ភៅទូ រស័ពាភៅពិភាកាជាេុ
អំពីករណ្ីសងស័យមា ជំងឺអុតស្វា។
• កុំ ទុកសតា ចិញ្ចឹេររស់អនកភោលភៅទីជប្េកសតា ។ កុំ ប្រដលងសតា ររស់អនកឲ្យចូ លភៅកនុងម្ប្ព។
ប្រសិ ភរើវាឆ្ល ងភេភោគ ជំងឺភ េះអាច ឹង រ ីកោលោលែល់សតា ិងេ ុសសែម្ទភទៀត។ វាជាការសំោ ់
កនុងការទរ់ស្វកត់ជំងឺភ េះេិ ឲ្យឆ្ល ងរ ៅ ភៅភទៀត។
•

្នធានបដនែ ម៖
េជ្ឈេណ្ឌល្គប់្គងនិងទប់សាាត់ជ្ំងឹឆ្ាង (CDC) ។ ជំងឺអុតស្វា ទូ ភៅ
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
េជឈេណ្ឌលរកាស ៅ ិសុខភសបៀង ិងសុខភាពស្វធារណ្ៈ (CFSPH) សំណ្ួរដែលបា សួ រជាញឹកញារ់អំពីជំងឺអុតស្វា
https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/monkeypox.pdf
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