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جدري القردة

هو مرض فيروسي نادر يمكن أن ينتقل بين األشخاص 
من خالل اإلتصال الوثيق، على سبيل المثال اإلتصال 

الجنسي، هناك تفشي نشيط لجدري القردة، وتعتبر 
إسبانيا واحدة من أكثر البلدان تضرًرا. معظم الحاالت 

تحدث بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس وغيرهم من 
 ،)GBHSH( الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال
والذين لديهم عالقات جنسية في ظل ظروف معينة تسهل 

إنتقال العدوى.

كيف تنتقل؟

الطريقة الرئيسية إلنتقال تفشي المرض الحالي هو اإلتصال الجسدي الوثيق   •
والمباشر مع اآلفات الجلدية أو القشرة أو بعض سوائل الجسم لشخص مصاب، 

في سياق عالقات جنسية أو في حاالت أخرى من اإلتصال الجسدي المستمر 
والمطول. 

يمكن أن يحدث اإلنتقال كذالك من خالل إفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب   •
أو من خالل تقاسم بعض المواد التي كانت على إتصال بدم أو سوائل ملوثة 

)أدوات أو أنابيب لتعاطي المخدرات، وكذلك مواد حقن المخدرات(.

يمكن أن يحدث كذالك اإلنتقال من خالل مالمسة األشياء الملوثة مثل غطاء سرير   •
النوم أو المناشف أو المالبس.

يكون إحتمال إنتقال العدوى مرتفًعا عند األشخاص الذين يمارسون الجنس في   •
ظل ظروف معينة تسهل اإلنتقال، مثل عندما يكون هناك عدة أشخاص معنيين، 
خصوصا عندما يكون الشركاء ال يعرفون بعضهم بشكل جيد، أو عندما يحدث 

الجماع في أماكن يصعب فيها تقييم وجود إصابات، وإدراك المخاطر، على سبيل 
المثال ، أثناء إستخدام وإستهالك المخدرات .

•  إحتمال إنتقال العدوى منخفض بالنسبة لعامة السكان في الوقت الحالي.

يتم التشخيص من خالل إختبارات في المختبر بواسطة عينات آفات جلدية، مثل   •
السوائل أو القشرة.
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تنصل من المسؤولیة
المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة لیس المقصود بھا أن تحل محل تلك التي حصلت علیھا من طرف الطبیب. یجب دائًما إتخاذ 
القرارات المتعلقة بالصحة بالتشاور مع المھنیین المتخصصین في میدان الصحة. یمكن أن تصبح ھذه المعلومات الطبیة قدیمة  

أو ملغاة أو باطلة بسرعة.
إذا كانت لدیك أي أسئلة بعد قراءة ھذه الوثیقة، فننصحك بالتحدث إلى طبیبك أو ممرضتك أو االتصال

بـ gTt-VIH, al 93 458 26 41، للتحقق مما إذا كانت ھناك أي معلومات جدیدة ذات صلة بھذا الصدد.
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ما هي أعراضه؟

يمكن أن تظهرهذه األعراض بين 5 و 21 يوًما بعد اإلصابة بالفيروس. في   •
البداية ، تكون األعراض غير محددة للغاية: الحمى ،صداع في الرأس، آالم 

العضالت التعب وتضخم الغدد الليمفاوية. 

ما بين يوم واحد وخمسة أيام بعد ظهور الحمى، عادًة ما يظهر طفح جلدي،   •
في سياق التفشي الحالي، غالًبا ما يقع في مناطق الجلد التي حدث فيها إتصال 

وتالمس. 

إذا حدث اإلتصال أثناء عالقة جنسية، فإن ظهور اآلفات أو اإلصابات يكون   •
على األعضاء التناسلية أو حول فتحة الشرج أو في الفم.

يتكون هذا الطفح الجلدي من إصابات أو آفات جلدية تكون ناعمة في البداية، ثم   •
ترتفع، وتتحول إلى حويصالت بها سوائل على شكل قيح، وتنتهي على شكل 

قشرة، تسقط وتختفي بعد ذلك. 

ما مدى خطورة المرض؟ 

يزول هذا المرض في الغالب من تلقاء نفسه دون عالج، ويتعافى معظم الناس   •
خالل بعض األسابيع. ولكن في بعض الحاالت، قد يتحول الى مرض خطير قد 

يتطلب رعاية في المستشفى. 

التأثير األكثر شيوًعا على المدى الطويل هو ظهور آثار في مكان الجروح.   •

في إسبانيا، حتى اآلن، معظم الحاالت طفيفة وغير خطيرة، ولكن حوالي %7   •
منها ظهرت عليها مضاعفات، بما في ذلك تقرحات الفم والشرج، وإلتهابات الجلد 

الثانوية أو إلتهاب المستقيم، من بين أمور أخرى.

كيف تتجنبه وتقي منه؟

هناك دالئل وحقائق تدل على أن لقاح الجدري يقلل من المخاطر المرتبطة بهذا 
المرض. في إسبانيا، يوصى بالتلقيح في حالتين: 

قبل التعرض للفيروس )والوقاية من التعرض المسبق للفيروسات(، يجب إعطاء   •
األولوية ألولئك الذين ينخرطون في الممارسات الجنسية العالية الخطورة بشكل 

 . GBHSH أساسي، لكن ليس فقط رجال

بعد اإلتصال بالفيروس )العالج الوقائي بعد التعرض( لدى أولئك األشخاص الذين   •
هم في خطرمتزايد لتطور مرض خطير إذا أصيبوا به.

هل هناك تدابير أخرى لتجنب اإلصابة؟

تعرف على جدري القردة وأعراضه حتى تتمكن من التعرف عليها، في حالة   •
تعرضك لحالة مشتبه بها.

تجنب اإلتصال الجنسي المباشر مع األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض جدري   •
القردة.

خذ إستراحة من الحفالت واألحداث الضخمة التي تنطوي على إتصال وثيق   •
ومباشر.

إذا كنت تشك في أنك قد أصبت به، فقلل من إتصاالتك االجتماعية والجنسية،   •
وإرتد كمامة وإتصل بالمركز الصحي الخاص بك.
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www.gtt-vih.org
SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.
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