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 قدمةم
 

غيىىر  ى ح ىىداح صىى ية ألالصىى ة  الاىىلاس لداىىتعداد الم لىىر فىىإ ارىىار رويىىة   ارة 

ينشر علإ م قىع  ال ضع ال  ائإ لألمراض فإ د ل العالم مس خالل ما ة متا ع ةعادي

علىىإ مىىا تىىم  ،   نىىا    ةاألخىىر ى تاا الصىىل الصىى ية م اقىىع الة العالميىى ةالصىى ة منظمىى

عىىدد مىىس د ل العىىالم تىىم اعىىداد الىىدليل ر   المنتشىى القىىردةنشىىرب  شىىرس مىىرض جىىدر ى 

مىىرض جىىدر ى  ة االاىىتجا ل لم اجهىى لجمه ريىىة مصىىر العر يىىة لداىىتعداد اإلرشىىادي

 .القردة

حنشىرة الىت لم  اض ن ىتة عىس مىرض جىدر ى القىردة متضىمنيهدف هتا الدليل الىإ عىر

 الايررة التي يجى  تنييىتها عنىد التعامىل مىع ال ىاالا  االجىرا ا ال قائيىة ال اجى  

المتىىر رة  اجىىرا اا ال جىىر الصىى إ للقىىادميس مىىس الىىد لاتخاتهىىا علىىإ اىى يل الم ىىال  

 ة  صىىر  متا عىى  اإل ىىال  اجىىرا اا الترصىىد، مىىس المىىرض ةرىىرا ال قايىى ىىالمرض، 

، ملاف ىة العىد  ى، التعامىل مىع ال ىاالا، اجرا اا المعامل  حخىت العينىاا، المخالريس

جمه رية مصر العر ية للتعامىل األم ىل   درجة االاتعداد  الجاه ية....(   تلك لرفع 

معىدالا المراضىة  ال فيىاا خيىض  لىتلك  ةم اىر ةال االا  ال ظه رها  رريق مع

  .ي المصريص األمس الفإ مصر  ياظا علإ 
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 خارج أفريقيامقدمة التفشي الوبائي جلدري القردة 
في المملكة المتحددة ، أخطرت جهة االتصال الوطنية للوائح الصحة الدولية  2022مايو  7في  -

منظمة الصحة العالمية بحالة مؤكدة من جدري القردة لشخص سدافر مدن المملكدة المتحددة  لدى 

 . 2022نيجيريا من أواخر أبريل  لى أوائل مايو 

ووصدلت الدى  2022 مدايو 3أبريل ، غدادرت الحالدة نيجيريدا فدى  29ظهر الطفح الجلدي في  -

مايو( عرضت الحالدة علدى المستشدفى. وبندا    4س اليوم )مايو ، وفي نف 4المملكة المتحدة في 

في مرحلة مبكدرة وتدم  ةدجلدي ، تم االشتباه في جدري القرعلى تاريخ السفر ومرض الطفح ال

عزل الحالة على الفور، وتم تأكيد الحالة من خالل تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسدي 

(RT-PCR.) 

وال يوجدد وعددد مدن دول العدالم المتحددة ة حاالت فى المملك توالى ظهور 2022مايو  13منذ  -

 بينهم ارتباط وبائى.

 :2022ماي   26جدري القردة  تإ ي م مولدة  : اجمالي الد ل التي ح لغا عس  االا 1جد ل 

 الحاالت املؤكدة الدولة م الحاالت املؤكدة الدولة م

 15 كندا 11 71 اململكة املتحدة 1

 9 واليات املتحدةال 12 4 كايبلج 2

 2 أستراليا 13 5 فرنسا 3

 1 إسرائيل 14 5 إيطاليا 4

 5 أملانيا 15 37 البرتغال 5

 2 سويسرا 16 51 أسبانيا 6

 6 هولندا 17 1 السويد 7

 1 النمسا 18 1 سلوفينيا 8

 1 الدنمارك 19 1 شيكتال 9

    1 اإلمارات 10

 219 اإلجمالي
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 املرضوبائيات 

 

ري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ ينتقل  لى اإلنسان مدن طائفدة متنوعدة مدن مرض جد

الوثيدد  اإلخددتالط نتشدداره مددن  نسددان  لددى دخددر محدددود ، وتتطلددب  يوانددات البريددة، ولكددن يظددل الح

بالشددخص المصدداب. تتشددابض أعددراض المددرض مددع تلددي التددي شددوهدت فددي الماضددي لدددى مرضددى 

مدن الناحيدة السدريرية. وتتميدز بارتفداع فدي درجدة الحدرارة يعقبهدا  الجدري ،  ال أنها أقل خطدورة

ظهور طفح جلدي متعدد األشكال لتصل  لى تكون قشرة ثم تختفي تمامدا دون أثدر فدي خدالل فتدرة 

أسابيع. يتسبب المرض في  صابة جميدع الفئدات العمريدة وفدي أغلدب األحيدان  4من أسبوعين  لى 

 ال تحدث مضاعفات للمرض.

 لفريوس املسبب للمرضطبيعة ا
مدزدو.. وينتمدي  لدى  DNAيتكون الفيروس المسبب لجدري القردة من غالف بدض شدريط وراثدي 

التدددي ينتمدددي  ليهدددا  Poxviridaeمدددن عائلدددة  Orthropoxvirusجدددنس الفيروسدددات الجدريدددة 

. ومدع 1980الدذي تدم استئصدالض مدن العدالم عدام  Smallpoxالفيروس المسبب لمرض الجددري 

يزال جدري القردة يظهر في حاالت متفرقدة فدي بعدض المنداط  النائيدة مدن وسدط وغدرب ذلي ال 

وهناي ساللتين تم التعرف عليهمدا لهدذا الفيدروس   .أفريقيا بالقرب من الغابات االستوائية الممطرة

ساللة وسط أفريقيا أو حدوض نهدر الكونغدو وهدي أكثدر شديوعا وأكثدر خطدورة حيدث تتسدم بمعددل 

%. 1ساللة غرب أفريقيا وهي أقدل حددة ويصدل فيهدا معددل اإلماتدة  لدى أقدل مدن % ، و10 ماتة 

 وتعتبر الكاميرون البلد الوحيد الذي تم العثور فيض على كال الساللتين.
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 املضيف الطبيعي لفريوس جدري القردة
ي القدردة . تم التعرف على أنواع مختلفة من الحيوانات على أنها معرضة لإلصدابة بفيدروس جددر

 Gambian pouchedبلية ، وسناجب األشجار ، والفئران الجامبية )جشمل ذلي السناجب الوي

rats( والفئران الزغبية ، )Dormouse والرئيسيات غير البشرية وأنواع أخدرى. علمدا بدأن ، )

القددوارض هددي المسددتودع الرئيسددي للفيددروس وال يددزال هندداي عدددم يقددين بشددأن التدداريخ الطبيعددي 

ردة وهناي حاجة  لدى مزيدد مدن الدراسدات لتحديدد العامدل الوسديط بدقدة وكيفيدة لفيروس جدري الق

 قدرة الفيروس على الحفاظ على انتقالض في الطبيعة.

 الوضع الوبائي للمرض
بالمعهددد الحكددومي للمصددال الكددائن فددي  1958تددم  كتشدداف فيددروس جدددري القددردة أول مددرة عددام 

تددم  .األمددراض الشددبيهة بالجدددري فيمددا بددين القددردةعددن أحددد  التقصدديري، أثنددا  اكوبنهدداغن، الدددنم

بدولدددة زائيدددر المعروفدددة حاليدددا باسدددم الكونغدددو  1970اكتشددداف أول حالدددة  صدددابة بشدددرية عدددام 

فدي عدام  منهدا الجددري تم استئصالسنوات كان يعيش في منطقة  9الديموقراطية لدى طفل عمره 

ن الغابات الممطدرة الواقعدة بحدوض . وتوالى  كتشاف معظم الحاالت في المناط  الريفية م1968

نهر الكونغو وغرب أفريقيا، مع حدوث أغلب اإلصابات فدي جمهوريدة الكونغدو الديمقراطيدة التدي 

 .1997و 1996تم اعتبارها منطقة توطن للمرض وحدث بها تفشي كبير عامي 

 نىيس ، )ية دولة أفريق 11، تم اإلبالغ عن حاالت  صابة بشرية بجدري القردة في  1970منذ عام 

ا  س ، لى ا دييى ار ، جىال، ه رية الل نغ  الديمقرارية جمر س ، جمه رية افريقيا ال ارإ ،  اللامي

. وال يمكددن الجددزم بالعددب  (جنىى   الاىى داسلي يريىىا ، نيجيريىىا ، جمه ريىىة الل نغىى  ، اىىيرالي س. ، 

تفشدي فدي جمهوريدة تم اإلبالغ عن  1997-1996الحقيقي لجدري القردة ، فعلى سبيل المثال في 

 الكونغو الديمقراطية مع نسبة  ماتة أقل للحاالت ومعدل  صابة أعلى من المعتاد.

أهميدة للصددحة العامدة العالميدة ألنددض ال يدؤثر فقدط علددى بلددان غددرب  وذ ا  يعدد جددري القددردة مرضد

خار. قدارة العالم ، تم اإلبالغ عن أول حالة بشرية  دول ووسط  فريقيا ، بل  نض قد يؤثر على بقية

حيث تم اإلبالغ عدن حداالت مؤكددة مدن جددري القدردة فدي المنطقدة  2003أفريقيا في خريف عام 

 الحداالتحالدة، وتبدين أن معظدم  70الغربية الوسطى من الواليات المتحدة األمريكية وصدلت  لدى 

 أفريقيا.موطنها قد خالطوا بعض أنواع السناجب يرجع انتقال العدوى  ليها من حيوانات 
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حدث تفشي وبائي في والية الوحدة بالسودان وأُبِلغ عن وقوع حاالت متفرقدة فدي  2005وفي عام 

تم  كتشاف حالتين مؤكدتين فدي تجمدع لالجئدين وافددين  2009أجزا  أخرى من أفريقيا. وفي عام 

مددن جمهوريددة الكونغددو الديمقراطيددة  لددى جمهوريددة الكونغددو مددن خددالل فريدد  للتوعيددة الصددحية 

حالة وحالتين وفاة فدي  طدار حددوث تفشدي دخدر للمدرض بجمهوريدة  26بينما تم احتوا   لالجئين.

 .2016أفريقيا الوسطى في الفترة بين أغسطس وأكتوبر 

ا ، مدع أكثدر مدن  2017منذ عام   200حالدة مشدتبهة وأكثدر مدن  500، شهدت نيجيريا تفشي ا كبير 

 .وقتنا الحالياإلبالغ عن الحاالت حتى ٪. ويستمر 3حالة مؤكدة ونسبة  ماتة للحاالت تقارب 

، و لدى  2018كما تم اإلبالغ عن جدري القردة في مسافرين من نيجيريا  لى  سرائيل في سبتمبر 

، وأيضا فدي سدنغافورة فدي  2021، ومايو  2019، وديسمبر  2018المملكة المتحدة في سبتمبر 

 .  2021يو ونوفمبر ، وكذلي الواليات المتحدة األمريكية في يول 2019مايو 

دولددة غيددر متددوطن بهددا  19تددم اإلبددالغ عددن حدداالت لجدددري القددردة مددن  2022خددالل شددهر مددايو 

،  اىل فينيا،  الا يد،  حا انيا،  ال رتغال،  ايراليا،  فرناا،  لاي لج،  الممللة المت دة  الفيروس

،   ه لنىدا،  ا ياىرا،  حلمانيا،  اارائيل،  حاتراليا،  ال الياا المت دة،  لندا،  اإلماراا،  الشيك

 .(النماا،  الدنمارك
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 طرق إنتقال العدوى

ولكن  اإلنسانينتقل في األساس من الحيوان  لى ، مرض جدري القردة هو مرض حيواني المنشأ 

 . نتقالض من  نسان  لى  نسان يظل محدود

: انتقال العدوى من الحيوان إلى اإلنسان
ً
 أوال

جة مخالطدة مباشدرة لددما  الحيواندات المصدابة أو لسدوائل أجسدامها أو تحدث العدوى بالمرض نتي

لإلصابات الجلدية. وقد تحدث اإلصابة أيضا نتيجة تناول اللحوم غير المطهية جيدا  من الحيواندات 

  المصابة بعدوى المرض.

: انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان
ً
 ثانيا

العدوى من  نسدان خخدر عدن طريد  دخدول الفيدروس ال تنتشر العدوى بسهولة بين البشر ،وتنتقل 

الجسددم مددن خددالل الجلددد المخدددوش )حتددى فددي حالددة الخدددوش غيددر المرئيددة( أو مددن خددالل الجهدداز 

 التنفسي أو األغشية المخاطية )العين أو األنف أو الفم(.وتشمل طرق  نتقال العدوى ما يلي 

 دة طويلدة للدرذاذ التنفسدي أثندا  بطريقة مباشدرة عدن طريد  التعدرض المباشدر  وجهدا لوجدض لمد

ض أفددراد األسددرة  دون تطبيدد   جددرا ات  الصددحيلفريدد  اأو السددعال أو العطددس ، ممددا يعددر 

 مكافحة العدوى لخطر اإلصابة بعدوى المرض. 

 .لمس التقرحات الجلدية أو البثور أو قشور جلد جدري القردة لشخص مصاب 

 لد شخص مصاب.اإلتصال الجسدي الوثي  واإلحتكاي المستمر مع ج 

   جلدد الشدخص السدليم ومنهدا فدي  مالمسة األسطح واألدوات الملوثدة بسدوائل المدريض لجدرو

 مفارش األسرة والمناشف أو بمشاركة المالبس مع شخص مصاب.

  مدن األم للجنددين عبددر المشدديمة )جدددري القددردة الخلقدي( أو أثنددا  االتصددال الوثيدد  أثنددا  الددوالدة

 وبعدها.

 فرتة حضانة املرض
 .يوما   13-6يوما ، وفي أغلب األحيان تكون من  21أيام و 5تتراو  فترة الحضانة بين 
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 املرض أعراض وعالمات

( ولكدن 1980تتشابض أعراض جدري القردة مع أعراض الجدري )الذي تم استئصالض عالميدا عدام 

 .بصورة أقل حدة

 

 وتنقسم فترة األعراض  لى مرحلتين  

   وفيها يحدث  رتفاع في درجة الحرارة  يصداحبها ا ة  مهاجمة الجها  المناعيفترة  داية اإلص

صداع شديد وتضخم بالعقد اللمفاوية )التي تعتبر من األعدراض المميدزة للمدرض( والشدعور بد الم 

 أيام  5في الظهر وفي العضالت ووهن شديد )فقدان الطاقة( وقد تستمر لفترة 

أيدام عقدب اإلصدابة بدالحمى  3عادة بعد مرور يوم واحدد  لدى  وتحدث  فترة ظه ر الريح الجلدي

حسب الحالة المناعية للمصاب، يبدأ الطفح الجلددي علدى الوجدض فدي أغلدب األحيدان ثدم ينتشدر  لدى 

أجددزا  أخددرى مددن الجسددم مثددل األطددراف واألغشددية المخاطيددة للفددم والعددين واألعضددا  التناسددلية. 

ع من طفح جلدي بسيط )لض قاعدة مسطحة(  لدى طفدح أكبدر أيام بالتتاب 10يتطور الطفح على مدى 

)صلب ومرتفع قليال ( ، حويصالت )مليئة بسائل صاٍف( ، بثور )مليئدة بسدائل أصدفر( ، ثدم تجدف 

 الحويصالت والبثور لتكون قشور جافة تسقط وقد يلزمها ثالثة أسابيع لكي تختفي تماما .

 

 فترة الحضانة
فترة بداية 
 اإلصابة

فترة الطفح 
 الجلدي

 التعافي

ي م 5-21 حيام 1-4  حاا يع 2-4   حيام الإ حاا يع 

  د س حعراض

-صداع   - مإ 

التها  غدد ليميا ية 

التها   –رعشة  –

ضعف  اجهاد– لق   

 ريح جلدي
تعافي  د س 

 حعراض
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عددة دالف فدي الحداالت الشدديدة ، ومدن الممكدن يختلف عدد التقرحات من بضعة تقرحات  لدى  -

% مدن 95أن تتجمع التقرحات حتى تتالشى أجزا  كبيرة من الجلد. وينتشر الطفح الجلدي في 

% علددى أغشددية الفددم 70% علددى راحتددي اليدددين وبدداطن القدددمين ، 75الحدداالت علددى الوجددض ، 

 ن والقرنية.% على ملتحمة العي20% على األعضا  التناسلية و 30المخاطية ، 

تشفى الحاالت بشكل تلقدائي أسابيع وفي أغلب األحيان  4-2تستمر اإلصابة بالمرض فترة من  -

. ولكدددن تشدددتد األعدددراض فدددي األطفدددال والمرضدددى ذوي نقدددص المناعدددة أو دون مضددداعفات

المصددابين بمضدداعفات األمددراض مزمنددة. يمكددن أن تشددمل مضدداعفات جدددري القددردة العدددوى 

  .التهاب الشعب الهوائية والتهاب الدماغ وعدوى القرنية مع فقدان البصرالبكتيرية الثانوية و

أو  ةوقد يحدث في سكان المناط  التي يتوطن بها المدرض مدن تعرضدهم بصدورة غيدر مباشدر -

منخفضة للحيوانات المصابة بالعددوى ممدا يسدفر ذلدي عدن  صدابتهم بالعددوي الغيدر مصدحوبة 

 حدوث العدوى عديمة األعراض غير معروف( ولكن يظل مدى Subclinicalبأعراض )

   %6-3في الحاالت ما بين حاليا تتراو  معدالت اإلماتة  -

 حل ر األعراض  ظه را في ال االا هي

 العرض
الطفح 
 الجلدي

 الحكة الصداع الحرارة
تورم الغدد 
 الليمفاوية

 دالم العضالت
 لتهاب 
 الحل 

 الوهن
تقرحات 
 بالفم

نا ة 
 ال د ح

100% 90% 80% 75% 70% 64% 58% 50% 39% 

  

 ريح  اير ريح حل ر          يصالا    ر        قش ر
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 تشخيص املرض
  ال  ائي اإلللينيليالتشخيص 

بصورة كبيرة فدي تشدخيص الحداالت خاصدة مدع تميدز جددري القدردة  اإلكلينيكييساهم التشخيص 

بالتضددخم فددي العقددد الليمفاويددة. ومددن العوامددل التددي تددرجح اإلصددابة بجدددري القددردة مددع وجددود 

حد المناط  الموبو ة بالمرض أو تاريخ مخالطة لحاالت تدم األعراض هي وجود تاريخ سفر  لى أ

 تأكيد  صابتها بجدري القردة معمليا.

 الترليد المعملي

تعتبر اإلختبارات المعملية هي وسيلة لتأكيدد اإلصدابة بشدكل قطعدي وتدتم مدن خدالل التعدرف علدى 

ت الجلديدة ، لعيندات مدن البثدور أو اإلصدابا PCRالحمض النووي للفيروس من خالل فحدص الد  

ويمكددن أيضددا االسددتعانة بددالفحص الميكروسددكوبي للعينددات أو مددن خددالل  جددرا  عددزل الفيددروس 

 بمزرعة الخاليا. ولكن يظل الفحص الجيني هو األدق واألكثر حساسية. 

 التشخيص التيريقي

يجددب مراعدداة األمددراض األخددرى التددي تشددتري مددع جدددري القددردة فددي أغلددب العالمددات الظاهريددة 

الحرارة والطفددح الجلدددي مثددل  الجدددري والجدددري المددائي والنخالددة الورديددة والحصددبة للمددرض كدد

 .والحساسية من بعض األدوية وغيرهاوالتهابات الجلد البكتيرية والجرب والزهري 
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 التيريق التشخيصي لمرض جدري القردة

 الخصائص االللينلية
 جدر ى القردة

monkeypox, 
 الجدير ى المائإ

Chicken pox 
ةل ص ا  

Measles 
 ال ص ة االلمانإ

rubula 
 جدر ى ال قر

VACCINIA 

 Ortho-poxvirus العامل المسبب
varicella-zoster 

virus 
Measles virus. paramixvirus . Orthopoxvirus 

 طرق النقل

االختالط بحيوان مثل القردة او 
 النسانيس او انسان مصاب
 او االتصال الجنسى
مىالرذاذ االنفى او الف  

االختالط بمصاب او عن 
طري  التلوث بافرازات 

 وسوائل المصاب
 الرذاذ االنفى او الفمى

االختالط بمصاب او عن 
فرازات االطري  التلوث ب

 سوائل الو
 الرذاذ االنفى او الفمى

 عن او بمصاب االختالط
 بافرازات التلوث طري 

المصاب وسوائل  
ومن  الفمى او االنفى الرذاذ

 االم للجنين

ختالط بمصاب او عن اال
مثل  ط بحيواناالختال طري 

بالبقر التلوث بافرازات 
 وسوائل المصاب

)باليوم( فترة الحضانة  5 – 21  10 - 21   10 - 12   14 - 21  7 - 12  

 الحمى
قبل ظهور االصاباتنعم ،   

يوم 3-1من   
قبل الطفح  نعم  وتظهر
يوم 3-1الجلدى من   

وتظهر قبل الطفح  نعم 
 يوم 5-3الجلدى من 

وتظهر قبل الطفح نعم 
يوم 5-3الجلدى من   

نعم ، في كثير من األحيان 
 مع ظهور االصابات

 نعم نعم ال نعم نعم االرهاق

 نعم ال ال نعم نعم الصداع

 احيانا يكون موجود ال نعم تضخم الغدد الليمفوية
العن   –قة الرقبة فى منط
خلف االذنين –  

 نعم

 خصائص الطفح الجلدى
طفح جلدي منتشربالجسم. تظهر 
االصابات غالب ا على راحتي 

 اليدين والقدمين

اكثر الطفح فى منطقة الوسط 
اسفل الجسم واليوجد على 
 راحة اليدين والقدمين

يبدا الطفح بالوجض ثم ينتشر 
 ببقية الجسم

 حتى اليدين والقدمين

د  من الوجض ثم الرقبة ثم يب
 بقية الجسم
 وردى الشكل

غالب ا االصابات موضعية 
 على اليدين والوجض والرقبة

حاو الطف سرعة االنتشار  بطى  سريع سريع سريع بطئ 

الجلدية خصائص االصابات  

االصابات عميقة الجذور 
ومحدودة جيد ا وغالب ا ما يكون 

نقطة مركزية من السرة.  لها
ات ببط  من تتطور اخف

macule  لى papule  لى 
الحويصلة  لى البثرة  لى القشرة 
 2، على مدار فترة تتراو  من 

 أسابيع 4 لى 

يحتوى على االشكال المختلفة 
من اول اصابة تشبض لدغ 
الباعوض وحتى الفقاقيع 
والبثور المحتوية على 

 الصديد

يجف بالتقشير وردى طفح  
 وال يسبب قر 

يجف بالتقشير وردى طفح 
 وال يسبب قر 

االصابات عميقة الجذور 
ومحدودة جيد ا وغالب ا ما 

نقطة مركزية من  يكون لها
السرة. تتطور اخفات ببط  

 papule لى  maculeمن 
 لى الحويصلة  لى البثرة  لى 
القشرة ، على مدار فترة 

 أسابيع 4  لى 2تتراو  من 
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 جدر ى القردة ال ص ة جديري مائي
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 العالج واللقاح
  لعال. اإلصابة بفيروس جدري القدردة ولكدن يجدب اللجدو   لدى  محددعال.  ال يوجدحتى اخن

األدويددة التددي تعددالا األعددراض مددع دعددم الوظددائف الحيويددة للمددريض وتقددديم الرعايددة الصددحية 

 المالئمة.

 حاليددا لعددال. حدداالت جدددري  هندداي مجموعددة مددن العقددارات المضددادة للفيروسددات يددتم دراسددتها

 Tecovirimat (ST-246)التيكوفيريمددات  ، برينسدديدوفوفير، سدديدوفوفير  القددردة ومنهددا  

وتدددم  جازتدددض فدددى االتحددداد االوروبدددى  الدددذي كدددان يسدددتخدم فدددي الماضدددي لحددداالت الجددددري

 .(2022يناير)

  ومدع  .بشدريةال تتوفر حتدى اخن بياندات عدن فعاليدة هدذه العقدارات فدي عدال. الحداالت الولكن

 فعالية ضد فيروسات الجدري في الدراسات المختبرية والحيوانية. تذلي، فقد أثبت

  ليددتم اسددتخدامض فددي مرضددى نقددص مصددل الجلوبيددولين المندداعي باإلضددافة  لددى أنددض يددتم دراسددة

 المناعة عند تعرضهم للفيروس.

 ع تعليمات مكافحدة يمكن مكافحة تفشيات جدري القردة من خالل تطبي   جرا ات النظافة و تبا

العدوى إلحتوا  اإلصابات. وقد أفادت الدراسات أن من تلقدى التطعديم ضدد الجددري فدي وقدت 

أن كان متا  حتى نهاية السبعينات من القدرن الماضدي أعقداب استئصدال الجددري مدن العدالم ، 

د . غيدر أن هدذا اللقدا  لدم يعد%85القردة بنسبة حماية تصل  لى  أقل عرضة لإلصابة بجدري

 متاحا  لعامة الجمهور.

  بدأت الدراسات حول لقا  جديد قائم على فيروس لقا  مروض ومعدل  2019حديثا وفي عام

للوقاية من جدري القردة. وهو عبارة عن لقا  من جرعتين ولكن ال يزال توافره محدود ا وقيد 

 الدراسة.

 

  



الوقائى الطب قطاع –ن وزارة الصحة والسكا  
 

 Monkeypox الدليل اإلرشادى للتعامل مع جدرى القردة                    15 

 Monkeypoxجدري القردة  الدليل اإلرشادي للتعامل مع

 واحلد من خطورة اإلصابة بالعدوى إجراءات الوقاية من املرض

 التعامل مع ال ي اناا المشت ل في  ملها العد  ى ال د مس ال ح

أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة فرض القيود علدى تجدارة الحيواندات خاصدة القادمدة مدن 

المناط  الموبو ة بالمرض. فقد يسهم ذلي في تحجيم  نتشار الوبا  بمناط  أخرى مدن العدالم. كمدا 

ينبغدي عدزل تلدي الحيواندات التدي فاندض الحيواندات ضدد المدرض  أفادت المنظمة أنض بدال من تطعيم

يحتمل أن تحمل اإلصابة عن الحيوانات األخرى السدليمة. وكدذلي وضدع الحيواندات المخالطدة قيدد 

 يوما للتأكد من سالمتها. 30الحجر الصحي الفوري لفترة تصل  لى 

الم تملىة  -  المشىت هلاالا عند التعامىل مىع ال ى ت اعهااانيا اإلجرا اا ال قائية الال م  

 المولدة( –

 الحفاظ على المسافات البينية أثنا  التعامالت اليومية لمسافة ال تقل عن متر. -

يجددب تجنددب المخالطددة الجسدددية اللصدديقة للمصددابين بعدددوى جدددري القددردة، والبددد مددن ارتدددا   -

ص علددى غسددل أدوات الوقايددة الشخصددية المناسددبة عنددد االعتنددا  بالمرضددى، كمددا ينبغددي الحددر

 ومن اإلجرا ات الوقائية الواجب اتباعها . أو زيارتهم اليدين بانتظام عقب االعتنا  بهم

 عزل المرضى المحتمل أو المؤكد  صابتهم عن اخخرين المعرضين لخطر اإلصابة. 

  تجنب التعامل المباشر مع المرضى المحتمل أو المؤكد  صابتهم وعدم لمس التقرحات

 .و قشور الجلدالجلدية أو بثور أ

  تجنب مالمسة األسطح الملوثة حديثا بسوائل الجسم أو  فرازات التقرحات الجلدية  وعدم

استعمال المالبس الملوثة أو البياضات أو الفراش أو المناشف التي يستخدمها شخص 

 .مصاب بالطفح الجلدي لجدري القردة

  أو فركها بالكحول في ها، في حال تلوثغسل اليدين بالما  الجاري والصابون باستمرار

  .حال عدم تلوثها ظاهريا  

  ة التي تتصف بسرعة القضا  عليها باستخدام فمن الفيروسات المغل القردةفيروس جدري

 .المطهرات البيئية المعتمدة
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  تغطية األنف والفم أثنا  السعال أو العطس باستخدام منديل ورقي وحيد االستخدام ويتم

 م مباشرة، أوباستخدام أعلى الذراع وليس اليدين.التخلص منض بعد االستخدا

  الحرص على التنظيف والتطهير المستمر للسطح واألرضيات بالمنظفات والمطهرات

  .المعتمدة

  ال ا: رفع ال عي الص ي

يجب الحد مدن مخالطدة المرضدى المصدابين دون اتبداع أسداليب مكافحدة العددوى ال سديما فدي ظدل 

لقا  محدد للحماية من جدري القدردة. وبالتدالي يجدب العمدل علدى افر توأو مؤكد عدم وجود عال. 

عضددا  الفريدد  الصددحي بطددرق  نتقددال العدددوى و جددرا ات ألمرضددى ورفددع وعددي المقددربين مددن ا

مكافحتها. وكذلي يجب تنشديط الترصدد واإلكتشداف المبكدر للحداالت والتعامدل الفدوري معهدا لمندع 

 حدوث التفشيات الوبائية من المرض.

 -  بغي أن ترتكز رسائل التثقيف الصحي على محورين أساسيينوين

 . اإلنسانالحد من مخاطر انتقال العدوى من الحيوانات  لى  .1

 الحد من خطر انتقال المرض من  نسان  لى دخر.  .2
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 احلالةتعريف 

أى شخص فى أى عمر ولديض طفح جلدى مع وجود واحد أو أكثر من    ال الة المشت هة

 :األعراض التالية

  38.5 ≤ارتفاع فى درجة الحرارة° 

 تورم فى الغدد الليمفاوية  

 صداع 

 دالم بالجسم أو العضالت  

 دالم بالظهر 

 ضعف عام 

         

 - )الحزام النارى ( الهربس –عدم وجود أسباب معروفة لحدوث الطفح مثل )جديرى مائى  

 ( ..........–الطفح المصاحب لمرض السيالن  –عدوى الجلد البكتيرية 

مع وجود واحد أو أكثر من  ةف الحالة المشتبهيينطب  عليض تعر شخص  :ال الة الم تملة

 : اختى

  يوم قبل بداية األعراض 21مؤكدة فى خالل ارتباط وبائى مباشر مع حالة 

  يوم قبل ظهور األعراض 21وجود تاريخ سفر لدولة موبو ة بجدرى القردة خالل 

هى الحالة المستوفية للعراض االكلينيكية وتم تأكيدها معملي ا لفيروس جدري   ال الة المولدة

روسي عن طري  تفاعل القردة من خالل الكشف عن التسلسالت الفريدة للحمض النووي الفي

 (RT-PCR)  البوليميريز المتسلسل في الوقت الحقيقي

 

 

 

عـم  
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 اإلبالغ
عن  يجب أن يتم اإلبالغ الفوري عن الحاالت التي تتطاب  مع تعريف الحالة وتتضمن معلومات

والبيانات الديموجرافية واألعراض التي يعاني منها المصاب وتاريخ ظهورها. اإلبالغ  مصدر

عوامل   )مرف ( التقصينموذ. من خالل تضمن المعلومات الرئيسية التي يجب جمعها كما ت

الخطورة والتعرضات السابقة كمخالطة الحاالت المحتملة أو المؤكدة وكذلي تاريخ السفر للدول 

  .التي ظهر بها حاالت مؤخرا  المتوطن بها المرض أو 

 تقييم املخاطر
 

 

المدرض وكدذلي  وخاصدة الددول المتدوطن بهداالوضع الوبائى للمدرض فدى  دول العدالم يتم متابعة 

الدددول التددي تشددهد حدداالت جديدددة. ويددتم جمددع المعلومددات مددن النشددرات الوبائيددة الصددادرة لمنظمددة 

 .ومتابعة المواقع اإلخبارية CDCالصحية الدولية مثل  والهيئاتالصحة العالمية 

 

علددى  لمددرض جدددرى القددردة بنددا    ى بددوزارة الصددحة بعمددل تقيدديم مخدداطرالوقددائ الطددب قطدداعقددام 

عتبدارات  لدى بعدض المتغيدرات واإل ستنادا   و لجدرى القردة حتى تاريخض الوضع العالمى والمحلى

 -  وتشملالتى تؤخذ فى التقييم 

  وبائيات المرض ومستوى االنتقال المجتمعى 

  وفادة المرض وانتقالض  لى جمهورية مصر العربية 

  مستوى التمنيع من الجدرى 

  تأثيره على المجتمع 

  الناحية المالية واالقتصادية 

 لقدرة االستيعابية للمستشفيات ا 

 متا عة ال ضع ال  ائي العالمي

ييم المخارر في مصرنتيجة تق  
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  المعلومات وطرق التواصل 

 منظور مكافحة العدوى  

يتم  عادة تقييم المخداطر على أن  ، حتى تاريخض منخيضةمخارر  لى وجود  يم المخاطروانتهى تقي

 والمحلى. واإلقليميالعالمى  الوبائي وضعال مستجداتعلى  بنا   بصفة دورية 

 

 احلجر الصحي مبنافذ الدخولإجراءات  

يتولى فري  الحجر الصدحي بمنافدذ الددخول تطبيد  اإلجدرا ات الوقائيدة حيدال القدادمين مدن الددول 

المتوطنددة بجدددري القددردة أو الدددول التددي قامددت مددؤخرا  بدداإلبالغ عددن حدداالت جدددري القددردة وذلددي 

 ت ومنع دخولها. وتشمل هذه اإلجرا ات لإلكتشاف المبكر للحاال

 الحراريةوالبوابات لقادمين من الخار. من خالل الكاميرات لدرجات الحرارة  مراقبة. 

  واطقدم وسدائل النقدل القدادمين بطريقدة مباشدرة أو غيدر مباشدرة للركاب  البصرية المناظرة

 ل المتدوطن بهدامدن الددو Cargo علي الرحالت االساسية أو الخاصة أو رحالت البضائع

مدؤخرا  بداإلبالغ عددن  قامدت تجمدع محددود للحداالت التدىبهدا جددري القدردة أو الددول التدي 

 دون تداخل فى حركة الركاب.  حاالت جدري القردة

 عند التعامل مع الحاالت المشتبهة  تخاذ اإلحتياطات القصوي لمكافحة العدوي. 

  اكتشدافها وفصدلها عدن مسدار الركداب فدور  القردةعزل الحالة المشتبض في  صابتها بجدري

مستشدفى و عادة التقييم بعيادة الحجر الصحي او بغرفة العزل المؤقت ثدم يدتم التحويدل  لدي 

 مددة للحجددر الصددحيواإلدارة العا  الوقائيددةالطددوار  لتقيدديم الحالددة وتخطددر غرفددة الحميددات 

 ومديرية الشئون الصحية التابع لها.

 العيادة أو غرفة العزل المؤقت وصاالت الركاب ووسائل النقل حال وجود حالدة تطهير  يتم

 شتباه و عتبار مخلفات وسيلة النقل نفايات خطرة ويتم الدتخلص اخمدن منهدا تحدت  شدراف 

 الحجر الصحي.



الوقائى الطب قطاع –ن وزارة الصحة والسكا  
 

 Monkeypox الدليل اإلرشادى للتعامل مع جدرى القردة                    20 

 Monkeypoxجدري القردة  الدليل اإلرشادي للتعامل مع

  تشددجيع القددادمين مددن التنسددي  مددع شددركات الطيددران والتددوكيالت المالحيددة ..الددخ بشددأن يددتم

علدي التسدجيل حداالت لبهدا تجمدع محددود لجدري القردة أو الددول التدي  ابه الدول المتوطن

 . http://visitegypt.gov.egعلي المنصة اإللكترونية علي الرابط 

 

 

 
  

للرلا  القادميس  ارقم  اائل النقل علي الر الا  الظاهريةالمناظرة 
 رريقة م اشرة ح  غير  Cargoئع االاااية ح  الخاصة ح  ر الا ال ضا

،  الد ل التي قاما موخرا  القردةم اشرة مس الد ل المت رس  ها جدر ى 

 .القردة االا جدري تجمع م د د مس  اإل ال  عس 

 38.5لديل ارتياع درجة ال رارة 
ا  ال ر مع اي مس االعراض 

في ال جل التالية : ريح جلدي  
  را ة اليديس  القدميس(

لديل اعراض ال ي جد  

 تم الترليد اإلشت اب

يتم التقييم في عيادة 
ال جر الص ي ا   غرفة 

 الع ل الموقا
 يامح لل  الدخ ل 

تم نيي 

 اإلشت اب

يتم الت  يل الي 
ال مياا ماتشيإ 

 لتقييم ال الة

ترهير العيادة ح  
غرفة الع ل الموقا 
 صاالا الرلا  

   اائل النقل.

  يلل جر الص  ح.عا ال  -

 ا ال  الغرفة ال قائية  ال  ارة.-

 ا ال  مديرية الشئ س الص ية.-

 مخرر ت ضي ي إلجرا اا ال جر الص ي

  يال القادميس مس الد ل المت رس   ها جدر ى القردة،   الد ل التي قاما موخرا   اإل ال  عس  االا جدري القر د

 

http://visitegypt.gov.eg/
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 احلجر البيطريإجراءات 
 .تشديد  جرا ات الحجر البيطري على مستوى جميع المنافذ 

 صد النشط للكشف المبكر عن أي حاالت  صابة بالفيروس في الحيوان تطبي  التر. 

  تبادل البيانات والتنسي  المستمر بين مديريات الطب البيطدري والشدئون الصدحية واإلبدالغ

للقيددام بالتقصددي الوبددائي واتخدداذ  الحيوانيددةالفددوري حددال ثبددوت  يجابيددة أي مددن العينددات 

 نب البشري.اإلجرا ات الوقائية الالزمة على الجا

 

 إجراءات التعامل مع املخالطني
 تعريف المخالر

ف المخالط بأنض الشخص الذي تعرض  لى حالة مصابة خالل الفترة التي تبدأ مع ظهور  يُعرَّ

األعراض األولى للحالة المصدر ، وتنتهي عند سقوط جميع القشور ، و تعرض لواحد أو أكثر 

 لتالية من حاالت التعرض ا

 .حالة محتملة أو مؤكدة من جدري القردة 

 ( باجرا ات  أعضا  الفري  الصحي الغير ملتزمين -أفراد األسرة  التعرض وجها  لوجض

 (.مكافحة العدوى

 .االتصال الجسدي المباشر ، بما في ذلي االتصال الجنسي 

 .مالمسة المواد الملوثة مثل المالبس أو الفراش 

 تبض في  صابتها بالمرض أو التعامل المباشر مع سوائلها ومخلفات التعامل مع حيوانات يش

 الذبح.

 متا عة المخالريس

   األعراض يومي ا على األقل ، لمدة أو  ظهور العالماتلتستمر متابعة المخالطين األصحا

ا من دخر اتصال مع مريض أو  21 خالل فترة  بسوائل جسم المريض ملوثةأي أدوات يوم 

 العدوى. 
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 لتهاب الحل  ،  العقد اللمفاوية تورم،  الصداع، الحمى    األعراضو لعالماتتشمل ا ، 

 . الطفح الجلدي ، الرعشة ، إلجهادا

 يجب أن يتم مراقبة المخالطين لدرجات الحرارة مرتين يومي ا.  

  يجب أال يتبرع المخالطين بدون أعراض بالدم أو الخاليا أو األنسجة أو األعضا  أو غيرها

 لمراقبة األعراض.أثنا  خضوعهم 

  مكن االستمرار في األنشطة اليومية ويال يلزم الحجر الصحي فى حالة عدم وجود أعراض

ولكن يجب أن  لمدرسة )على سبيل المثال( ،ل الروتينية مثل الذهاب  لى العمل والحضور

عاد ومع ذلي ، قد يكون من الحكمة استب  .يظل المخالط قريب من المنزل طوال فترة المتابعة

 .األطفال في سن ما قبل المدرسة من الحضانة أو غيرها من األماكن الجماعية

  ترصدهايتم رفع وعي المخالطين بتزويدهم بمعلومات عن العالمات / األعراض التي يجب 

واألنشطة المسمو  بها وكيفية االتصال بالطبيب في اإلدارات او الوحدات او المراكز 

 ات / األعراض.الصحية في حالة ظهور العالم

 ( فددي حالددة ظهددور أي 105يددتم التنبيددض علددى المخددالطين بضددرورة اإلتصددال بددالخط السدداخن )

 أعراض مرضية.

  عزلددض وتقييمددض كحالددة مشددتبض بهددا توجيهددض ل ذا أصدديب المخددالط بددأي أعددراض مرضددية ، فيجددب

  . بمستشفى الحميات األساسية بالمحافظة
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القردةالفحوصات املعملية لفريوس جدري   

 جب اجرا  التحليل ألي فرد يستوفي تعريف الحالة المشتبض فيها.ي 

  يجددب أن يعتمددد قددرار االختبددار علددى كددل مددن العوامددل السددريرية والوبائيددة ، المرتبطددة بتقيدديم

ض السدريري  ا لمجموعة الحاالت التي تسبب الطفح الجلددي وألن العدر  احتمالية اإلصابة. نظر 

، فقد يكون من الصعب التمييدز بدين  المرضمطي في هذا قد يكون في كثير من األحيان غير ن

جدري القردة بنا   على العرض السريري فقط ، ال سيما في الحاالت التي تظهر فيها أعدراض 

غيددر نمطيددة. لددذلي مددن المهددم النظددر فددي األسددباب المحتملددة األخددرى مثددل التقرحددات الجلديددة 

على المسدببات األخدرى لافدات الجلديدة التدي المنفصلة أو الطفح الجلدي المنتشر ؛ من األمثلة 

 ما يلي تظهر مشابهة في مراحل مختلفة من التطور ، 

 Herpes simplex Virus - Varicella zoster virus - Molluscum 

contagiosum virus - Enterovirus - Measles – Scabies - Treponema 

pallidum (syphilis)  

 نهامجع العينات وشحنها وختزي
  جرا ات السالمة   

ويجدب تددريب العداملين فدي  (SOPS) يجب ضمان استخدام  جرا ات التشغيل القياسية المناسدبة

وجمدع العيندات وتخزينهدا وتعبئتهدا  (PPE) المختبر على ارتددا  وخلدع ادوات الحمايدة الشخصدية

هدا معديدة ويجدب نالمعمليدة علدى أ ونقلها. يجب اعتبدار جميدع العيندات التدي تدم جمعهدا للفحوصدات

ضمان االلتدزام الصدارم بارشدادات الوقايدة مدن العددوى ومكافحتهدا أثندا  مع ،  التعامل معها بحذر

  .جمع العينات والتعامل معها
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 جمع العيناا :

  -   هو ةدعينة للتأكيد المعملى لجدري القرنوع ال

مدن و / أو اإلفدرازات مدن الحويصدالت المائيدة ( )سدطح التقدر   مسحة من التقرحات الجلديدة -1

مسدح التقدر  بقدوة لضدمان جمدع او قشدور التقدر  مدع مراعدأة  بالجسدمتقدر   موضدع أكثر من

 عينة كافية من الفيروس حال وجوده ويوضع فى ميديا لنقل العينة .

  .جمعها ومعالجتها وتخزينها بشكل دمنويفضل اخذ مسحة الفم والبلعوم  -2

ولكن قد ال يحتوي علدى  MPXV) عينة سيرم ( في الكشف عن  قد تساعد عينات الدم الكاملة -3

المستوى العالي مدن الفيدروس الموجدود فدي عيندات التقدر  ، حيدث يكدون وجدود الفيدروس فدي 

الدددم فددي وقددت مبكددر مددن مسددار العدددوى ، عددادة  فددي الفتددرة البادريددة ، وقبددل ظهددور التقرحددات 

ؤخذ في االعتبار جمع عينة من التقرحات خالل المرحلة البقعيدة فقدط  ذا تدم الجلدية. يجب أن ي

اإلشارة  ليها سريري ا وال يتم  جراؤها  ال من قبل األفراد الحاصلين على التدريب المناسدب. ال 

ينبغي استخدام الكشف عن األجسام المضدادة مدن البالزمدا أو المصدل وحدده لتشدخيص جددرى 

ا أو  IgMن اكتشداف القرود. ومع ذلي ، فدا  IgGمدن مرضدى مصدابين بدأمراض حدادة مدؤخر 

في عينات مصل مقترنة ، يمكن أن يساعد في التشخيص  ذا كانت العينات المختبرة تسفر عدن 

 نتائا غير حاسمة .

 تع ئة  ش س العيناا الاريرية :

مختبدر فدي يجب تخزين العينات في الثالجة أو مجمدة في غضدون سداعة مدن جمعهدا ونقلهدا  لدى ال

ا  أقددرب وقددت ممكددن بعددد جمعهددا. يعتبددر التعامددل الصددحيح مددع العينددات وتخزينهددا أثنددا  النقددل أمددر 

 .ضروري ا إلجرا  اختبار تشخيصي دقي  
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 العيناا :  نقل تخ يس

  يجب تبريد العينات التي تم جمعها لفحصMPXV  درجات مئوية( أو  8 لى  2)من

 7اعة واحدة بعد الجمع.  ذا تجاوز النقل درجة مئوية أو أقل( في غضون س 20-تجميد )

أو درجة مئوية  20-أيام للعينة المراد اختبارها ، فيجب تخزين العينات في درجة حرارة 

 .أقل

  نقل العينات الى مقر المعامل المركزية عن طري  حفظها فى الميديا الناقلة للفيروسات يتم

 -االتى  ك بنفس الطرق المتبعة فى نقل عينات الفيروسات

  صندوق ثلجى.القريبة من القاهرة   يتم نقلها فى األماكن 

  نتروجين تانيالبعيدة عن القاهرة   يتم نقلها فى االماكن 

 ويوضح الجدول التالي طرق سحب وتخزين ونقل العينات المختلفة التي يتم تحليلها بالمعامل المركزية 

 جدول سحب العينات و تخزينها

 الهدف مس ا   العينة درجة  رارة التخ يس رريقة الا   ن ع العينة

المواد الناتجة عن  -
 تقرحات الجلد

مسحات افرازات  -
 التقرحات

 اسطح التقرحات -
 قشور التقرحات -

مسحات من الداكرون 
او البوليستر مع ميديا 
ناقلة للفيروسات او 

 مسحة جافة

 مئوية( لمدة 8-2) التبريد
أيام في خالل ساعة  7

 واحدة من سحب العينة
او اقل  20-في  التجميد

 أيام 7بعد مرور 

 موصى بض للتشخيص

 
 مسحة من البلعوم

مسحات من الداكرون 
او البوليستر مع ميديا 
ناقلة للفيروسات او 

 مسحة جافة

 مئوية( لمدة 8-2) التبريد
أيام في خالل ساعة  7

 واحدة من سحب العينة
او اقل  20-في  التجميد

 أيام 7 بعد مرور

موصى بض للتشخيص ان امكن 
باإلضافة الى مادة تقرحات 

 الجلد

 
 مسير

 مانابيب فصل سير

 مئوية( لمدة 8-2) التبريد
أيام في خالل ساعة  7

 واحدة من سحب العينة
او اقل  20-في  التجميد

 أيام 7بعد مرور 

ال للنظر في علم االمص
للمساعدة في التشخيص او 

اتباع المباد  و البحث
 توجيهية االخالقيةال
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 إجراءات التعامل مع احلاالت
  في حالة االشتباه في أي حالة قد تعاني من جدري القردة يجب تحويلها  لى مستشفى الحميات

 ./ المستشفى المحدد بالمحافظةالرئيسي 

 يتم مناظرة الحالة بواسطة الطبيب المعالا في غرفة منفصلة باالستقبال. 

 يرية الشئون الصحية مد  - مدير المستشفى)لكل من ن الحالة يجب اإلبالغ الفوري ع- 

 .(الغرفة الوقائية بالوزارة

 -:تقديم الخدمة العالجية للمرضإ المصا يس

تحسدين الرعايددة ومدن الضددروري  .معظدم الحداالت تتحسددن مدن تلقددا  نفسدها دون عدال. مخصددص

والحد من المضداعفات ومندع  السريرية لمرضى جدري القردة بشكل كامل للتخفيف من األعراض

 .اخثار طويلة المدى

 يجب تقديم السوائل والطعام للمرضى للحفاظ على الحالة الصحية العامة. 

  تستخدم األدوية التي تعالا األعراض مثل أدويدة الحساسدية وخدافض الحدرارة ويسدمح فقدط

والمسدكنات غيدر باستخدام األسيتامينوفين  )الباراسديتامول( وال يسدمح باسدتخدام األسدبرين 

 .الستيرودية خصوصا في األطفال

 يجب معالجة العدوى البكتيرية الثانوية وفقا لبروتوكوالت العال. بمضادات البكتيريا. 

ولكدن يدتم عدال. كدل حالدة وفقدا للوضدع اإلكلينيكدي  متا  لجدري القردة محددال يوجد حالي ا عال. 

 للحالة ووفقا لتقييم الطبيب المعالا.

 .حتى اخن بصورة واضحة اعد األدوية المضادة للفيروسات ، لكن لم تتم دراستهاتسيمكن أن 
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 إجراءات مكافحة العدوى
 ن الدليل القومي المصري لمكافحة العدوى هو المرجع األساسي لجميع  جرا ات مكافحة العدوى 

 داخل المنش ت الصحية.

 إجراءات مكافحة العدوى داخل املنشآت الصحية
 

 

 فئددات أخدددرى(  –فنيددين  –عمدددال  –تمددريض  –ن يددتم تحديددد الفريددد  الطبددي )أطبددا  يجددب أ

المخصددص للتعامددل مددع الحدداالت المصددابة أو المشددتبض فيهددا ويددتم وضددع ذلددي فددي جددداول عمددل 

 .موثقة ويكون العدد كافيا  حسب حجم العمل

   وخلع الواقيدات يتم توفير أدوات الواقية الشخصية المناسبة وتدريب العاملين على طرق ارتدا

 .بطريقة صحيحة

  يكون الفري  الطبي مدرب تدريبا  كافيا  على تعريف الحالة وكيفية التعامل معها  والوقايدة منهدا

 .ومنع انتقال الفيروسات المسببة للعدوى

 )يجب تحديد المهام والمسؤليات )مسؤليات محددة موثقة داخل سياسات المستشفى.  

 

 

  وتطهير األيديالمستلزمات الالزمة لغسل.  

 ) قفازات نظيفة أو معقمة )طبقا  لإلجرا. 

 )أقنعة تنفسية عادية )ماسكات جراحية 

 أقنعة تنفسية عالية الكفا ة. 

 )أردية واقية غير منفذة للسوائل )أبرون. 

   األردية الطبية النظيفة أو المعقمة طويلة األكمام غير المنفذة للسوائل )الجاونات( )طبقا

 . (لطبيعة اإلجرا

 تالطبي املخصص للتعامل مع الحاال  الفريقأوال: 

 املستلزمات الواجب توافرها باملنشآت الصحيةثانيا: 
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 النظارات الواقية للعينين / واقي الوجض. 

 أغطية واقية للرأس. 

 واقيات األقدام. 

 أدوات نظافة ومطهرات معتمدة للسطح والبيئة.  

  ةإجراءات مكافحة العدوى أثناء اإلجراءات الطبية مع احلاالت املشتبهة أو املؤكد

 ثنددا  تقددديم اإلجددرا ات الطبيددة يجددب اإللتددزام الصددارم باإلحتياطددات القياسددية لمكافحددة العدددوى أ

لجميدع المرضددى ومدع تطبيدد  اإلحتياطددات اإلضدافية الخاصددة بدداألمراض المنقولدة عددن طريدد  

 الرذاذ و التالمس أثنا  التعامل مع  الحاالت المحتمل أوالمؤكد  صابتها بمرض جدري القردة.

 اإلحتياطات القياسية 

 الخمدددس لنظافدددة األيددددي نظافدددة وتطهيدددر األيددددي مدددع ضدددرورة االلتدددزام باللحظدددات .1

(5moments.) 

 رتددددا  أدوات الوقايدددة الشخصدددية المناسدددبة لإلجدددرا ات الطبيدددة مثدددال   فدددي حدددال القيدددام  .2

بدداجرا ات التددؤدي  لددي خددرو. رذاذ يددتم التأكيددد علددى ضددرورة ارتدددا  )القندداع التنفسددي 

نين أو واقدي الجراحي/القفاز النظيف/الردا  الطبي النظيف طويل األكمام /نظارة واقية للعي

  .الوجض(

 االلتزام باالحتياطات الصحية التنفسية و دداب العطس والسعال. .3

 الحقن اخمن. .4

  عادة معالجة األالت والمعدات الطبية )تنظيف وتطهير وتعقيم(. .5

  عادة معالجة المنسوجات. .6

 نظافة وتطهير البيئة. .7

 التداول اخمن للنفايات الطبية الخطرة. .8

 ضى بالمنش ت الصحية.تنظيم حركة وتنقل المر .9
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   مع مراعاة األتي- 

  تجنب استخدام أي عبدوات عدال. مشدتركة مدع بداقي المرضدى وتخصديص األدوات الطبيدة

المسددتخدمة  ن أمكددن  )السددماعة الطبيددة/جهاز الضددغط/الترمومتر( أو التنظيددف والتطهيددر 

 .لاالت التي يعاد استخدامها بطريقة صحيحة بين استخدام كل مريض واخخر

 دخول المستلزمات  لى داخل غرف المرضى طبقا  لالحتيا. الفعلي الستخدام المريض. 

   غيدددر مسدددمو  باعدددادة أي مسدددتلزمات تدددم  دخالهدددا  لدددى غرفدددة المدددريض وغيدددر مسدددمو

 .باستخدامها لمريض دخر ويجب اعتبارها نفايات طبية خطرة ويتم التخلص منها

 ة بغرف المرضى مغلفة بطبقة من المشدمع األثاثات )المراتب/الوسادات/الكراسي( الموجود

 .أو الجلد غير المسامي مانعة لتسرب الدم وسوائل الجسم حتى يسهل تنظيفها وتطهيرها

 تخصيص أدوات نظافة خاصة لغرف العزل. 

  تنظيددف غدددرف المرضددى وتطهيرهدددا بمطهددر بيئدددي مناسددب مثدددل محاليددل الهيبوكلورايدددت

 .جز  في المليون  1000)الكلور( بتركيز 

 نظيف وتطهير المفروشات الخاصة بالمريض في قسدم المغسدلة المركزيدة بالمستشدفى مدع ت

 .الحرص على عدم تلوث البيئة أثنا  عملية نقل المفروشات من و  لى مكان المعالجة

  فصل المخلفات الطبيدة )الخطدرة /الحدادة( و حكدام غلد  الحاويدات المسدتخدمة فدي ذلدي مدع

زين المؤقدت للنفايدات الطبيدة الخطدرة بطريقدة دمندة فدي الحرص على نقلها  لدى غرفدة التخد

  .نهاية كل نوبتجية عمل

 )استخدام أواني ومستلزمات الطعام للمريض من النوع ذو االستخدام الواحد )البالستيكية. 

  منع أو الحد من الزيارة قدر اإلمكان ومنع الزيارة على الفئات األكثدر عرضدة لإلصدابة )كبدار

ألمراض المزمندة واألطفدال( مدع تقليدل مددة الزيدارة المخصصدة لكدل زائدر السن والمصابين با

وتعليم وتشجيع الزائرين على تقليل مخاطر انتقال العدوى باتباع دداب النظافة العامة والعطدس 

والسدعال وتغطيددة األندف والفددم أثنددا  السدعال والعطددس، وتنظيددف األندف باسددتخدام مناديددل ذات 

  .ورقية(االستعمال الواحد )مناديل 

  تحديد حركة المريض بحيث ال يخر. من الغرفة  ال للضرورة القصوى ويدتم  فدي هدذه الحالدة

  ارتدا  المريض للقناع التنفسي الجراحي  ن أمكن ويجب تغطية جميع التقرحات الجلدية.
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  جناح/غرفة/مكان العزل باملستشفى
 مراض المنقولة عن طري  يجب تطبي  مجموعة من االحتياطات القياسية واحتياطات األ

الرذاذ والتالمس في جميع المنش ت الصحية عند التعامل مع المرضى المشتبض فى  صابتهم 

  .)أو المؤكدة( وتظهر عليهم أعراض الحمى والطفح الجلدي الحويصلي / البثري

  يفضل ) ن وجد وفي حال توافرها( عزل الحاالت المشتبهة أو المؤكدة في غرف عزل

   .ية السلبيةذات التهو

 جنا /غرفة/مكان العزل بالمستشفى: 

  )ضرورة تخصيص غرفة )فردية( للحاالت المشتبهة أو غرفة )فردية/مشتركة

للمرضى المؤكد  صابتهم بمرض جدري القردة ويجب أن توجد بها دورة مياة خاصة 

 .وحوض خاص بها

 ضى المؤكد يجب أن يكون مكان عزل الحاالت المشتبض فيها مستقل عن مكان المر

 . صابتهم

  .يجب تهوية الغرفة جيدا  مع  حكام غل  باب الغرفة وعدم فتحض  ال للضرورة 

 في جميع األحوال ينبغي أن ال تقل المسافة البينية بين أسرة المرضى عن واحد متر. 
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 غرفة ما قبل العزل

دورة 
 المياه

 اتجاه تدفق الهواء
 غرفة العزل

 د راا المياب غرف الع ل



الوقائى الطب قطاع –ن وزارة الصحة والسكا  
 

 Monkeypox الدليل اإلرشادى للتعامل مع جدرى القردة                    32 

 Monkeypoxجدري القردة  الدليل اإلرشادي للتعامل مع

 حركة املرضى بأقسام الطوارئ والعيادات اخلارجية
 يجب تطبي  الممارسات اختية 

م موث  للمخاطر عند وصول المريض )عند أول نقاط لدخول المريض للمنشأة(  جرا  تقيي .1

 من حيث اختي 

 .ارتفاع في درجة الحرارة 

 .حدوث طفح جلدي 

 .أعراض عدوى الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس وزيادة  فرازات األنف 

س...( اعتمادا  تقييم حاجة المريض لتطبي  احتياطات العزل وتحديد نوعها )هوا / رذاذ/ تالم .2

 على العالمات اإلكلينيكية )االشتباه( وعدم انتظار النتائا المعملية.

في حال وجود مريض من المؤكد أو مشتبض  صابتض بمرض جدري القردة يجب وضعض في  .3

غرفة عزل فردية لحين تقديم الخدمة الطبية لض و عطائض األولوية لذلي، مع ضرورة حث 

 الجراحي  ن أمكن.المريض على ارتدا  القناع 

التواصل مع فري  الوقائي بالمديرية وعمل اإلجرا ات الالزمة لنقل المريض  لى مستشفى  .4

 الحميات بالمحافظة.

في حال تعذر توفير غرف عزل فردية بأعداد كافية يتم تخصيص أماكن محددة النتظار  .5

خرين، مع المرضى على أن تبعد بمسافة متر على األقل عن أماكن انتظار المرضى اخ

تطبي  االحتياطات الالزمة على هؤال  المرضى الحتوا  ومنع انتشار العدوى.  )مثل  حث 

 .(..المرضى على ارتدا  األقنعة الجراحية، تغطية أماكن تقرحات الجلد واإلفرازات،..

يجب التزام مقدمي الرعاية الطبية بارتدا  أدوات الوقاية الشخصية وتطبي  كافة احتياطات  .6

 طبقا  لطريقة انتقال العدوى. العزل

 إقامة املرضى بأقسام الرعايات املركزة
 في دخر القاعة  يتم وضع المريض  ن أمكن فى غرفة فردية حال توافرها أو تخصيص سرير .1

داخل قسم الرعاية المركزة مع تطبي   حتياطات مكافحة العدوى الخاصة باألمراض المنقولة 

ضع حائل مادي )ستارة أو حاجز من مادة يسهل  عادة عن طري  الرذاذ والتالمس ويتم و

 معالجتها حال تلوثها( يفصلض عن بقية المرضى بمسافة ال تقل عن متر عن باقي األسرة.
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 تغطية جميع التقرحات والجرو  المفتوحة للمريض. .2

تخصيص فري  للعمل للتعامل مع تلي الحاالت واإللتزام الصارم بتطبي  االحتياطات القياسية  .3

 احتياطات العزل.و

 عدم وضع مريض العزل مع مرضى معرضين للعدوى مثل المرضى منقوصي المناعة. .4

يفضل ارتدا  واقيات الجهاز التنفسي عالية الكفا ة أثنا  جلسات رعاية المرضى الممتة لوقت  .5

 .طويل

في حالة القيام بتوصيل المريض بجهاز التنفس الصناعي يفضل أن يتم تثبيت مرشح )فلتر(  .6

كتيري فيروسي بين األنبوبة الحنجرية ووصالت جهاز التنفس الصناعي ويتم تغييره حسب ب

 .تعليمات الشركة المصنعة

تدريب مقدمي الخدمة الطبية على اتباع الحزم الوقائية المختلفة لكافة اإلجرا ات الطبية  .7

 .المرتبطة بمعدالت عالية من العدوى المكتسبة بالمنش ت الصحية

 

 الفرق الطبية جبدري القردة نتيجة اإلجراءات الطبية باملنشآت الصحية تتبع إصابات
 املؤكدة -احملتملة  –عند التعامل مع احلاالت املشتبهه 

  تحتددا. عمليددة انتقددال فيددروس جدددري القددردة  لددى عمليددة التعامددل المباشددر  لفتددرات طويلددة مددع

المرضى ذوي األعدراض الواضدحة فدي حدين أن التعامدل المحددود لفتدرات قصديرة فدي وجدود 

 .اطات القياسية يقلل من خطورة انتقال العدوىالواقيات الشخصية مع االلتزام باإلحتي

  في حاالت التعرض غير المحمي من قبل الفرق الطبية )بدون ارتدا  أدوات الوقاية الشخصدية

المناسبة( ال توجد توصيات باالستبعاد عن العمل ولكدن توجدد توصديات بتتدبعهم وقيداس درجدة 

 .لميكروب(يوم )فترة حضانة ا 21الحرارة مرتين يوميا  لهم لمدة 

 مدة إجراءات العزل
جميددع يجددب اسددتمرار  جددرا ات العددزل داخددل المنشدد ت الصددحية والعددزل المنزلددي لحددين تسدداقط 

 .القشور الناتجة من جفاف التقرحات والبثور وعودة الجلد  لى مظهره الطبيعي
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 إجراءات مكافحة العدوى يف حاالت الوفاة
 يددتم اتباعهددا فددي حدداالت الوفدداة هددي نفددس  كقاعدددة عامددة فددان  جددرا ات مكافحددة العدددوى التددي

 .اإلجرا ات التي يتم اتباعها مع الحاالت المصابة

  يدددتم االلتدددزام باالحتياطدددات القياسدددية لمكافحدددة العددددوى )بمدددا فدددي ذلدددي ارتددددا  أدوات الوقايدددة

الشخصية المناسبة( في كافة اإلجرا ات التي تتم بعد الوفاة بما في ذلي عملية الغسل، التكفدين، 

 .دفن أو التشريحال

  بعد االنتها  من اإلجدرا ات المعتدادة فدي تجهيدز المدوتى داخدل المنشد ت الصدحية يجدب وضدع

الجثة في أكياس بالستيكية محكمدة الغلد  ومخصصدة لهدذا الغدرض والحفداظ علدى عددم تلوثهدا 

 من الخار. )وذلي في حال وجود تقرحات على الجثة(.

 يدز المدوتى اتبداع توصديات فدرق مكافحدة العددوى علي جميدع القدائمين علدى جميدع مراحدل تجه

  .بالمنش ت الصحية

   إجراءات مكافحة العدوى يف عربات اإلسعاف الطبي 
  يجب تدوفير كحدول بعربدات اإلسدعاف كبدديل عدن غسدل األيددي )فدي حدال عددم وجدود حدوض

مخصددص لغسددل األيدددي وبشددرط نظافددة األيدددي ظاهريددا ( ويجددب االلتددزام باسددتخدامض مددن قبددل 

 .عاملين بعربة اإلسعافال

  يجب توفير أدوات الوقاية الشخصية الالزمة خاصة  )القناع التنفسي الجراحدي أو عداِل الكفدا ة

حسب طبيعة اإلجرا /القفاز النظيدف أو المعقدم حسدب طبيعدة اإلجدرا  /الدردا  الطبدي النظيدف 

 .طويل األكمام /نظارة واقية للعينين/ الحذا  طويل الرقبة(

 املين االلتزام بنفس االحتياطات القياسية الساب  اإلشارة  ليهايجب على الع . 

  يجب أن يتم تحديد الفري  الطبي )أطبا  / مسعفين / فئات أخرى( المخصص للتعامل مع

الحاالت المشتبض فيها ويكون العدد كافيا  حسب حجم العمل ويكون مدربا  تدريبا  عمليا  على 

ية من العدوى وتحديد دور واضح ومحدد في هذه اإلجرا ات الواجب اتباعها للوقا

 .اإلجرا ات

  المسدددتلزمات الالزمدددة لغسدددل األيددددى  -يجدددب تدددوفير )أدوات الوقايدددة الشخصدددية الالزمدددة- 

أدوات  -المضددخات الخاصددة بددالمطهرات  -المطهددرات المسددتخدمة فددي غسددل وتطهيددر األيدددي 

تخصدديص أدوات  -ت )الكلددور( نظافددة ومطهددرات للسددطح والبيئددة مثددل محاليددل الهيبوكلورايدد

 .ومستلزمات خاصة بالمريض أو المشتبض بض(
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  نماتج الترصد( 1مرفق 

   تقصيمنوذج ال 
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 منوذج السرد اخلطي
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   سرد خطي  للمخالطنيمنوذج  
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 2مرفق 

 قائمة الدول املوبوءة بعدوى جدري القردة

 (مايو 26تحديث )

 قردةالد ل التإ يت رس  ها مرض جدر ى ال
 الد ل التإ ظهر  ها جدر ى القردة موخرا

 (2022 ماي  

 استراليا الكاميرون

 بلجيكا جمهورية افريقيا الوسطى

 كندا جمهورية الكونغو الديمقراطية

 فرنسا الجابون

 المانيا غانا

 ايطاليا ساحل العا.

 هولندا ليبيريا

 البرتغال نيجيريا

 اسبانيا سيراليون

 سويدال جنوب السودان

 المملكة المتحدة جمهورية الكونغو

 الواليات المتحدة االمريكية بنين

 النمسا 

 جمهورية التشيي 

 الدنماري 

 اسرائيل 

 سلوفينيا 

 االمارات العربية المتحدة 

 سويسرا 

 


