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تعكف منظمة الصحة العالمیة وشركاؤھا على فھم مدى وسبب تفشي جدري القردة على نحو أفضل. ویتوّطن ھذا
الفیروس بعض المجموعات الحیوانیة في عدد من البلدان، مما یؤدي إلى ظھور فاشیات بین السكان المحلیین

والمسافرین من حین إلى آخر. وتظل الفاشیات، التي أُبلغ عنھا مؤخرا  في 11 دولة، غیر نمطیة حتى اآلن ألنھا
تحدث في بلدان غیر موطونة بھذا المرض.

وتوجد حتى اآلن نحو 80 حالة إصابة مؤكدة، و50 حالة قید التحقیق. ویُحتمل اإلبالغ عن المزید من الحاالت
نتیجة توّسع نطاق الترّصد.

وتعمل منظمة الصحة العالمیة مع البلدان المتأثرة وغیرھا لتوسیع نطاق ترّصد المرض للعثور على األشخاص
المحتمل إصابتھم ومدّھم بالدعم، وتقدیم إرشادات بشأن كیفیة تدبیر المرض عالجیا. ونواصل عقد اجتماعات

للخبراء واألفرقة االستشاریة التقنیة (من قبیل اجتماع الیوم الذي عقده الفریق االستشاري االستراتیجي والتقني
المعني بالمخاطر المعدیة التي قد تتحول إلى جوائح أو أوبئة) من أجل تقدیم المعلومات بشأن المرض واستراتیجیات

االستجابة لھ.

وال تزال منظمة الصحة العالمیة تتلقى أحدث المعلومات عن حالة الفاشیات الحالیة في البلدان الموطونة بالمرض.

وینتشر جدري القردة بشكل مختلف عن كوفید-19. وتشّجع منظمة الصحة العالمیة األفراد على مواصلة االطالع
على المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة، مثل السلطات الصحیة الوطنیة، بشأن مدى تفشي المرض في

مجتمعھم (إن حدث) واألعراض والوقایة.

وبالنظر إلى أن جدري القردة ینتشر من خالل المخالطة القریبة، فإنھ ینبغي أن تركز االستجابة على األشخاص
المصابین ومخالطیھم األقربین. واألشخاص الذین یتفاعلون عن قرب مع شخص معدي ھم أكثر عرضة لإلصابة

بالعدوى: وھذا یشمل العاملین الصحیین وأفراد األسرة ومعاشریھم.

ومن غیر المقبول أبدا وصم فئات من األفراد بسبب المرض. ویمكن أن یشكل الوصم عائقا أمام إنھاء تفشي المرض
ألنھ قد یمنع األفراد من طلب الرعایة، ویؤدي إلى حاالت انتشار غیر مكتشفة.

ومع تطور الوضع، ستواصل منظمة الصحة العالمیة تقدیم أحدث المعلومات فور اطالعنا على المزید منھا. 
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