األسئلة الشائعة

ما يجب أن يعرفه أصحاب الحيوانات األليفة عن جدرى القرود

 .1ما جدرى القرود؟
الفيوس حيوان المصدر ويمكن أن ر
ينتش
وس نادر يسببه رفيوس جدري القرود .ر
ي
جدري القرود مرض رفي ي
ربي اإلنسان والحيوان وكذلك من حيوان إىل حيوان .ف ر
البش ،يسبب جدري القرود الحىم ،والصداع،
ي
ً
وآالم الظهر ،وتضخم الغدد الليمفاوية ،يليه طفح جلدي يشبه البثور .بناء عىل المعلومات المحدودة
المتاحة ً
حاليا ،يبدو أن المخاطر عىل ر
البش منخفضة .يجب عىل من تظهر عليهم أعراض جدري القرود،
الت ترتبط بالمرض ،االتصال بمقدم رعايته الصحية لتقييم المخاطر.
مثل الطفح الجلدي أو اآلفات ي

 .2كيف ر
ينتش جدرى القرود؟
ر
ر
ر
المباش مع شخص مصاب أو حيوان أو مواد ملوثة
وغي
ينتش جدرى القرود عن طريق االتصال
المباش ر
الفيوس ربي ر
العي أو األنف أو الفم أو الجلد المخدوش أو الجهاز التنفس .ر
البش من
ينتش ر
بالفيوس .يمكن ر
ر
للفيوس أن يدخل الجسم عن طريق ر
ي
ً
ر
ر
ر
المباش بالمواد
غي
المباش وجها لوجه) ،والتالمس
التنفس (مثل االتصال
خالل الرذاذ
المباش مع سوائل الجسم أو اآلفات الجلدية ،واالتصال ر
ي
للفيوس أن ينتقل من الحيوانات إىل ر
البش من خالل اللدغات أو الخدوش ،وأكل أنسجة الحيوانات المصابة،
الملوثة (المالبس ،البياضات) .يمكن ر
ر
المباش بالمواد الملوثة مثل الفراش.
غي
ومالمسة سوائل الجسم أو اآلفات الجلدية ،واالتصال ر

ُ
 .3هل يمكن أن يصاب حيوانك األليف بجدري القرود؟
ر
والفيان ،والسناجب،
من المعروف أن القرود بأنواعها ومجموعة متنوعة من القوارض (بما فيها الجرذان،
الت قد تصاب
وكالب ر
الياري) واألرانب معرضة لإلصابة .ال تزال المجموعة الكاملة لألنواع الحيوانية ي
اليية والميلية األخرى (مثل الكالب والقطط)
غي معروفة؛ قد تكون الحيوانات ر
بفيوس جدري القرود ر
ر
عرضة لإلصابة .باإلضافة إىل ذلك ،سيحتاج حيوانك األليف إىل التعرض لشخص أو حيوان مريض
بجدري القرود لإلصابة بالمرض.

الت يجب البحث عنها يف الحيوانات األليفة؟
 .4ما األعراض ي
تختلف أعراض جدرى القرود باختالف األنواع .قد تشمل األعراض الخمول ،وانخفاض الشهية ،والحىم،
ر
القدمي جراء تضخم الغدد الليمفاوية ،وطفح
العيني ،وتورم يف اليدين أو
وتقش أو تغيم
والسعال،
ر
ر
جلدي يشبه البثور .

أهم الرسائل:
حيوان المصدر
جدرى القرود مرض
ي
ر
ينتش ربي اإلنسان
يمكن أن
والحيوان.
المخاطر ً
حاليا منخفضة عىل ر
البش
والحيوانات.
إذا تعرض حيوانك األليف لشخص
أو حيوان مصاب بجدرى القرود،
فاتصل بالصحة العامة البيطرية عىل
أو
213-288-7060
الرقم
.vet@ph.lacounty.gov

 .5ماذا تفعل إذا تعرض حيوانك األليف لمرض جدري القرود؟
ً
إذا تعرض حيوانك األليف لجدري القرود دون ظهور أعراض المرض ،فقد تحتاج إىل مراقبته بحثا عن عالمات المرض .إذا كنت تشك يف أن حيوانك
وتدابي السالمة.
األليف قد تعرض لشخص أو حيوان مصاب بجدرى القرود ،فاتصل بالصحة العامة البيطرية لمناقشة المخاطر
ر
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األسئلة الشائعة

ما يجب أن يعرفه أصحاب الحيوانات األليفة عن جدرى القرود
 .6ماذا تفعل إذا اعتقدت أن حيوانك األليف مصاب بجدرى القرود؟
الخطر عىل الحيوانات منخفض ً
حاليا .ومع ذلك ،إذا تعرض حيوانك األليف لحيوان أو شخص مريض وظهرت عليه أعراض جدري القرود ،رفي رج
اتباع التعليمات التالية:
يل:
افعل ما ي
• اتصل بالصحة العامة البيطرية (213-288- 7060؛ .)vet@ph.lacounty.gov
• افصل الحيوان عن ر
البش والحيوانات األخرى عىل الفور (اعزله يف غرفة منفصلة).
ً
ر
بالفيوس.
سء قد يكون ملوثا ر
• اغسل يديك بالماء والصابون أو معقم اليدين المعتمد عىل الكحول بعد مالمسة الحيوان وأي ي
•

نظف وعقم أي أسطح أو فراش بعد مالمستها أو استخدامها .معظم المطهرات الميلية (مثل المطهرات) فعالة ضد جدرى القرود.

•

اتصل بطبيبك البيطري لمناقشة أعراض حيوانك األليف إذا شعرت أن حيوانك األليف مريض ويحتاج إىل رعاية.

يل:
ال تفعل ما ي
ً
أوال لمناقشة االشتباه يف جدري القرود.
• ال تأخذ حيوانك األليف إىل مستشف بيطري دون االتصال
اليية .إذا أصيب ،فقد ينقل المرض إىل الحيوانات واألشخاص
• ال تيك حيوانك األليف يف مأوى للحيوانات .ال تطلق حيوانك األليف يف ر
ً
جدا احتواء هذا المرض.
اآلخرين .من المهم

مصادر إضافية:
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها .جدري القرود ،عام.
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
ر
الغذان والصحة العامة ،األسئلة الشائعة بشأن جدري القرود
مركز األمن
ي
https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/monkeypox.pdf
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