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 االت متداولوس

 آبله میمون 

 چیست؟  آبله میمون  .1
 

ویروس آبله میمون از خانواده ویروس      .توسط ویروس آبله میمون ایجاد می شودیک بیماری مسری است که   میمونآبله  

که سبب آبله می شود.  عالئم آبله میمون و آبله شبیه هم هستند، اما عالئم آبله میمون خفیف  است    (variola)واریوال های
   آبله میمون به آبله مرغان ربطی ندارد.تر و به ندرت مرگبار هستند.  

 
ولین  . اکشف شد  1958در سال  شدند، نگهداری می  پژوهشها که برای  میموناز   هایی  گروه در  آبله میمون برای اولین بار

آبله میمون در بین مردم چند کشور آفریقای مرکزی و غربی، در گذشته    .به ثبت رسید 1970در سال ، ها در انسانمورد  
گزارش شده بود.  تقریبأ تمامی موارد آبله میمون در افراد در ایاالت متحده به سفرهای بین المللی به کشورهایی که در آنجا 

 .ارتباط داده شده بودحیوانات وارداتی  به  رخ دادن این بیماری شناخته شده بود یا 
 

الت متحده وجود داشته است. طریقه اصلی  ا، شیوع وسیع آبله میمون در بسیاری از کشورها، از جمله ای 2022اما از می  
افراد دارای عالئم است  بویژه در طول فعالیت جنسی،  ،تماس نزدیک، جنسی  طریقابتالی افراد از   در حالیکه برخی افراد    .با 

  کنند.هفته بهبودی حاصل می   2-4های بیمارستانی ندارند و در عرض  نیازی به مراقبت  افراد  اغلب به شدت بیمار می شوند،  
 در دسترس است.  واکسن و درمان ضد ویروس،  برای آبله میمون

 
 متحده است.در ایاالت    2022سؤاالت متدوال در دنباله درباره شیوع آبله میمون  

 
 ؟ ه هستند چ عالئم آبله میمون  نشانه ها و   .2

 
 .شودهفته پس از قرار گرفتن در معرض ویروس شروع می  3معموالً در عرض    میمونعالئم آبله  

 :پوستی است که ممکن استسرخ   هایظهور دانه   ،شایعترین عالمت

و پیش از بهبودی چندین مرحله را طی خواهند    باشند زخم خشک شدهشبیه برجستگی، جوش، تاول یا پوسته  •
طور کلی، دانه  و مسطح ظاهر و سپس به برجستگی تبدیل    سرخهای  به صورت لکه   ی سرخ پوستی هاکرد. به 

شود. پس از آن، برجستگی به  شوند. بعد، ممکن است این برجستگی با مایعی پر شود که به چرک تبدیل میمی
 .پوسته سخت بدل خواهد شد

تناسلی، بیضه  • اندام تناسلی )آلت  نزدیک به  انها، لبرو یا  ها  دام های واژن و واژن(، مقعد)سوراخ(، دهان، یا سایر 
 باشند.پا، قفسه سینه و صورت  های  پنچه مانند دست،  

    باشند.. ممکن است فقط چندتایی برجستگی یا تاول  باشدیا محدود به یک ناحیه پراکنده روی تمام بدن   •

از افراد درد شدیدی دارند، به ویژه اگر دانه  • داخل   ی سرخ پوستیهادردناک بوده و/یا خارش داشته باشد. برخی 

 .ا مقعد آنها باشددهان ی
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  روز قبل   1-4توانند  . این عالئم میبروز دهند عالئمی مانند آنفوالنزا نیز    افراد ممکن است که  ،  پوستیسرخ  های  عالوه بر دانه 
، دردهای  مفرطلنفاوی، خستگی   گره هایظاهر شوند. عالئم شامل تب/لرز، تورم   ی سرخ پوستیهایا بعد از پیدا شدن دانه 

 .سردرد استعضالنی و  

 .هفته بهبود می یابند  4-2  در عرض  شوند،دچار می  میمونبه آبله  ی که  افرادبیشتر  

 
میمون از این سؤاالت متدوال در  لبرای دیدن عکسهای دانه های سرخ پوستی آب   ph.lacounty.gov/monkeypoxه 

 دیدن کنید.
 
 شود؟ می   منتشر   گونه چ   آبله میمون  .3

 

 .، راه اصلی انتشار آبله میمون بوده استجنسی با افراد دارای عالئم، بویژه در طول فعالیت جنسی،  تماس نزدیک

 میمون می تواند به این گونه منتشر شود:آبله  

 تماس مستقیم پوست با پوست با زخم ها یا پوسته زخم های خشک شده فرد مبتال به آبله میمون. •

مایعات خارج شده از زخم های  تماس مستقیم با مایعات بدنی یا ترشخات تنفسی فرد مبتال به آبله میمون، از جمله   •
 های دهان در تماس بوده است.ه با زخم  کپوستی یا آب دهانی  

تماس یا سوراخ شدن با وسیله تیزی) از قبیل یک سوزن( که زخم ها یا مایعات بدنی فرد مبتال به آبله میمون را   •
 لمس کرده است.

ه زخم ها یا مایعات بدنی فرد مبتال به آبله میمون را لمس کرده  کتماس اشیاء ) از قبیل رختخواب، حوله ها، البسه(   •

 که خطر ابتال به آبله میمون به این طریق پایین است(.اظهار می کند    CDCتمیز نشده است. ) توجه: است و 

فرد مبتال به آبله میمون می تواند از زمانی که عالئم شروع می شوند تا زمانی که دانه های سرخ پوستی کامأل بهبود یافته  
 کشد. -هفته طول می  4تا   2این معموأل    دیگران سرایت دهد.اند و یک قشر تازه پوست شکل گرفته است، آن را به  

ویروس همچنین می تواند از    .تواند ویروس را از طریق جفت به جنین خود منتقل کندمی  میمونباردار مبتال به آبله   فرد
 سرایت کند.به نوزاد  طریق تماس نزدیک در طول و بعد از تولد  

  شخص مبتال،گذر از کنار   بامعمولی یا    با صحبت کردناین بیماری    است. واگیردار   19- کووید  بسیار کمتر از   میمون آبله    
 .کندسرایت نمی

 :ه موارد زیر هستند، از جمل   میمون دانشمندان هنوز در حال تحقیق بیشتر در مورد چگونگی انتشار آبله  

 ندارد منتشر شود) تا بحال هیچ دلیلی برای زخ دادن این امر وجود ندارد(   عالئمی  ویروس می تواند زمانی که فردآیا  •

 شود،  از طریق ترشحات تنفسی پخش می  هر جند وقت یکبار •
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 وع منتشر شود.آیا آبله میمون می تواند از طریق منی، مایعات واژن, ادرار، یا مدف •

 را برای اطالعات بیشتر مالحظه کنید.  CDC  شود  میمنتشر    میمونه آبله  نچگو

         
 
 آبله میمون است؟ ابتال به  چه کسی در خطر   .4

 
تشخیص داده   در آنها  میمونبه آبله   ابتالدر ایاالت متحده، اکثریت قریب به اتفاق افرادی که  کنونی این بیماری  در شیوع  

  فارغهر فردی  . اما  ی را گزارش کرده اندبا مردان دیگر  جنسی  نزدیک  آمیزش جنسی یا تماس، مردانی هستند که  است  شده
عالئم آبله میمون دارد،    ارایبا پوست با فرد دی در صورتی که تماس نزدیک جنسی پوست  از گرایش جنسی یا هویت جنس

 .تدر خطر اس

ها  هنوز در حال یادگیری موقعیت ،  بهداشت عمومیالمللی  و بین  کشوریهای  از آنجایی که این یک شیوع جدید است، سازمان
افراد را در معرض خطر بیشتری قرار ده به اشتراک    ،یشتراطالعات ب  آوریجمعد. با  نیا رفتارهایی هستند که ممکن است 

 موجود است.  CDC  ردیابی و انتقال ویروس آبله میمون:  علمی  مختصراطالعات بیشتر در    .ادامه خواهیم داد  آنهاگذاری  

 
 شود؟ معالجه می   گونه آبله میمون چ  .5

به  FDA یک داروی ضد ویروسی مورد تاییداز وجود ندارد. اما   درمان آبله میمون  بخصوص  FDA  مورد تایید  هیچ داروی 

استفاده می شود(،  TPOXXپاکس)تی  یا (tecovirimat)  تکوویریمات  نام توان برای درمان افراد  می، که برای درمان آبله 
،  اند مبتال شده  شدید  میمونبه آبله    ی که افراد  رایب( را TPOXXپاکس )تیتوان  می  کرد.استفاده    نیز  میمونمبتال به آبله  

دردهایی   دارند  در نواحی حساس  یضایعات  مثالً با داروهای بدون نسخه  دارند  یا    نیز، تجویز کرد. قابل کنترل نیستندکه 
چه شخصی ممکن است در معرض خطر  )  .هستندبیماری  شدید    نوعکه بیشتر در معرض ابتال به داد   کسانیتوان آنرا به می

  TPOXXه آبله میمون با  جمعالبرای    CDC  راهنمای بیماربا مراجعه به یت کنید.(.  ؤباشد؟ را در زیر ر  بیماری شدیدباالتر برای  
 بیشتر بیاموزید.

د  ن توان می  مربوط به آبله میمون نیستند ولی  تجویز کند که نیز  را  ی  تواند داروهایمیشما  پزشک   ،  گر شما آبله میمون داریدا
از  ، گونگی اداره عالئم خودچبرای اطالعات در مورد   .دنها کمک کنزخم  ها یاخارش دانه از  تحریک ناشی  به کاهش درد و  

 دیدن کنید.  اگر بیمار هستید چه بکنید  CDCتارنمای  
 
 ؟ یست آبله میمون شدید چ  .6

 
تواند جدی باشد. عالئم آبله می  ، این بیماریدارند، اما برای برخی افراد یبیماری خفیف  میمونافراد مبتال به آبله    بسیاری

 :تواند شامل موارد زیر باشدیشدید م  میمون

 ها چشمیا نزدیک  رو   هایییا زخم  پوستیسرخ های  دانه  •

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/transmission.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/transmission.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/about/science-behind-transmission.html#populations
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html
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 آمیزندمیشوند یا با هم که در تمام بدن پخش می  پوستیسرخ های  دانه  •

 دشوار می سازدشویی را که رفتن به دستیا مجرای ادرار )سوراخ ادرار(  (  نشیمنگاه) ناحیه مقعددرد در  •

 کنددرد در دهان که خوردن و آشامیدن را سخت می •

 سرخ پوستی که خونریزی میکنند یا به نظر عفونی می آیند.های  دانه  •

 یابندشوند یا بهبود نمیعالئمی که با گذشت زمان بدتر می •

 .بگیرید کمک پزشکی    بالفاصله  ، عالئم نگران کننده دیگری دارید اگر هر یک از این عالئم را مشاهده کردید یا  

حتی اگر عالئم شما به نظر خفیف می آید، بالفاصله یک   د،شده یا پیشرفته دارینکنترل    (HIV)بیماری ایدز   ساگر شما ویرو
 پزشک ببینید.

 

یماری است؟   به   شدیدتر   ابتالی برای    بیشتر چه کسی در معرض خطر   .7  این ب

 

در صورت ابتال به آبله میمون، در خطر بیشتری برای بیماری    ،زندگی می کنندشده یا پیشرفته  نکنترل    HIV  اافرادی که ب
در نظر گرفته  ایمنی هستند نیز در خطر باالتری برای بیماری شدید    یدشد  بیسرکو  رای .  افراد دیگری که داقرار دارند شدید  

 .  می شوند
 

می توانند دچار    ،اء تناسلی خود دارندافرادی که مبتال به آبله میمون هستند که ضایعات در چشم ها، دهان، مقعد، و/یا اعض
 جای زخم وجود دارد.ایجاد    باشند.  این نواحی می تواند دچار عفونت باکتریایی شود.   همچنین خطر  شدید  درد و تورم

 
معرض خطر  گی در  دآلوصورت  در  ممکن است  های زیر  دانیم، گروهمی  میمونهای قبلی آبله بر اساس آنچه از شیوعبعالوه،  

در طول  برای بیماری شدید در صورت ابتال  هستند. ما هنوز از میزان خطر آنها   به آبله میمونشدیدتر    یابتال  برایبیشتری  
 .شیوع فعلی اطالعی نداریم

 .  یا عفونت  سیستم ایمنی ضعیف دارند(  ،بیماری  ،معالجه ،  دلیله  افراد دارای نقص ایمنی )ب •

 atopic  یا  ،اگزما  ثیر می گذارد از قبیلأت  عارضه ای دارند که بر پوستشان  افرادی که بیماری یا •

dermatitis  ) تبخال    ،جوش های شدید غرور جوانی  ،زرد زخم  ،سورایسس  ، )تورم پوستی
 یا سوختگی.  ،لب و اعضای تناسلی

 دارند  سال  8زیر  ه آنان که ژبه وی  ،کودکان •

 افرادی که باردار یا شیرده هستند •

در طول این شیوع، اغلب افراد مبتال به آبله میمون مردان بزرگسال بوده اند که نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداشته  

اما موارد بسیار شدید   میمون  اند.   ر در افرادی که به شدت دچار نقص وجود داشته است، از جمله تعدادی مرگ و میآبله 
 درمان نشده یا کنترل نشده زندگی می کنند.  HIVاست که باعفونت   سیستم ایمنی بودند.  این شامل افرادی

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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 اگر گمان کنم که آبله میمون دارم چکار باید بکنم؟  .8

 

با پزشک خود تماس بگیرید.   بالفاصله در هر قسمت از بدن،    غیر قابل توجیه   یا ضایعات جدید  های پوستیدانه در صورت بروز  
های  تمام قسمت  مهم است.انجام این کار ،  یا مشکوک به ابتالی آبله میمون بوده ایدمبتال  اگر در مواجهه با شخص به ویژه  

با لباس، دستکش و/یا باند بپوشانید و اقدامات الزم را برای محافظت از دیگران انجام   است رازده  سرخ پوستی  بدن که دانه 
تا زمانی که توسط پزشک معاینه    است  با دیگران  جسمی تماس جنسیپوست و   ااز تماس پوست ب  پرهیز. این شامل  دهید

 .بزنیدماسک   شوید. هنگام مراجعه به پزشک حتماًب

  روزانه )تماس بگیرید    1- 833-540-0473مومی به شماره  بهداشت عاداره  تلفن  اگر پزشک یا بیمه درمانی ندارید، با مرکز  

اداره  جنسی   سالمتهای  توانید به خدمات کلینیکپوستی دارید، میسرخ ی هادانه اگر  .  (شب 8:30صبح تا  8:00 از  باز 
 .ببینید(  ینجاا)برنامه زمانی را    مراجعه کنیدبهداشت عمومی نیز  

انتشار  کاهش خطر    با دور نگهداشتن خود از دیگران، اقدام به مبتال نیستید،    میمونکه به آبله   یقین حاصل کنیدتا زمانی که  
 .مراجعه کنید  میمونافراد مبتال به آبله   ی برا ی جداساز ی هادستورالعملکنید. به    آلودگی

 
 ؟ چگونه برای آبله میمون آزمایش می شوید  .9

 
. بر اساس ارزیابی  معاینه خواهد کردباشد، پزشک شما را    میمونکه ممکن است به دلیل آبله    های سرخ پوستی دارید  دانه اگر  

  پس ازو نتیجه آزمایش   شدهبه آزمایشگاه فرستاده    هانمونه .  نمونه بگیرند    ،شما برای آزمایش هایاز دانه آنها، ممکن است 
 .وجود ندارد  میمونیا آزمایش خانگی برای آبله   گونه آزمایش شخصی  . در حال حاضر هیچمعلوم خواهد شدچند روز  

  پیروی  میمونآبله    یجداساز  ی هادستورالعمل از  ندارید، مهم است که   میمونآبله  اید که یقین حاصل نکردهتا زمانی که  

 .کنید

 
 چه باید بکنم؟   تشخیص داده شود که به آبله میمون مبتال هستم اگر   .10

 

از  .  اقدام به جداسازی خود کنید   ،، باید برای محافظت از دیگران اید شدهمبتال    میمونبه آبله  شما اگر تشخیص داده شد که 

موجود   ph.lacounty.gov/monkeypox که به چندین زبان در  میمونافراد مبتال به آبله   ی جداساز ی هادستورالعمل
 .، پیروی کنیداست

اید، تماس بگیرید.  داشته   و/یا طوالنی  جنسی   نزدیک،که از زمان شروع عالئم با آنها تماس    فردی  با شرکای جنسی خود و هر
میمون نداشته اند و قبأل برایاگر تا به حال )را در نظر گیرند    واکسینه شدن آنها  انجام دهید تا    فوراًاین کار را   آبله  آبله 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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 االت متداولوس

 آبله میمون 

کند یا شدت بیماری را کمتر    کن است از آبله میمون پیشگیری .  واکسینه شدن بعد از مواجهه مم(میمون واکسینه نشده اند 
 کند.  

 

ی که پیش و پس  هایفعالیتباره  بهداشت عمومی پاسخ دهید. آنها با شما تماس خواهند گرفت تا در  اداره ایهتلفنبه  لطفاً

معرض آبله میمون   گرفتن شما درقرار    چگونگیکه   سعی بر این استکنند.  هایی بپرسشاز شما  اید،  داشته عالئم   از ظهور

 کمک به شناسایی افراد دیگری کند که ممکن است در معرض مواجهه قرار گرفته باشند.و   تعیین شود

 ؟ کاهش دهم آبله میمون    م خطر ابتالیم را به توان می   گونه چ   .11

 
 کاهش خطر آبله میمون چندین راه وجود دارد:برای  

 یت کنید(ؤ)زیر را ر ینه شوید  اگر واجد شرایط هستید واکس •

 :از  دارد، خودداری کنید، به ویژه   میمون با فردی که عالئم آبله    جنسیاز تماس بسیار نزدیک   •

o   ،یا مقعد   آالت تناسلی یا لمس    واژنی رابطه جنسی دهانی، مقعدی 

o بوسیدن و/یا  ، در آغوش گرفتن، ماساژ دادن،  بغل کردن 

o   بدن آنهاروی  سرخ    های دانه پوست با    -ا ب-تماس پوست 

o   ،و اسباب  وسایل غذاخوری  )مانند مسواک، فنجان،    اقالم، پتو، یا سایر اشیاء و  رختخواببه اشتراک گذاشتن حوله، لباس
 .ند باش های جنسی( که تمیز نشده  بازی

پس از آمیزش    را، حوله ها، لباس ها(  سی، و هر پارچه ای )رختخوابناسباب بازی های جلوازم فتیش،  ،  دست های خود •

 . بشویید   جنسی

از تجهیزات حفاظتی مناسب )ماسک،   ، اجتناب کنید  با فردی که عالئم آبله میمون دارد نزدیک  نمی توانید از تماس اگر  •
 .دستکش و روپوش( استفاده کنید 

تناسلی یا  روی آالتمله از ج  قابل توجیه غیر    پوستی سرخ  هایدانه ها یا زخم جدید یا  هر گونه بیماری اخیر و  بارهدر •
 .صحبت کنید  خود  جنسی  )شرکای( با شریک  ،مقعد

کافی نیست اما ممکن است خطر را کاهش    میموناز کاندوم استفاده کنید. کاندوم به تنهایی برای جلوگیری از آبله  •
 .حساس مانند مقعد، دهان یا اندام تناسلی کمک کند  هایاحیه زخم در نظهور  به پیشگیری از   داده و

 .ای جنسی را کاهش دهیدهیکتعداد شر •

 .های جنسی خودداری کنید مهمانیشرکت در شناس و  با افراد نا  تر مانند رابطه جنسیناکهای خطراز فعالیت •

 .مراجعه کنید  میمونو آبله   یاجتماع  هایگردهمایی  ،رت  یمنا  رابطه جنسی،  CDC  تارنمایبرای اطالعات بیشتر به 
 

 آیا آبله میمون واکسن دارد؟    .12
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 االت متداولوس

 آبله میمون 

قرار   FDA مورد تاییدکه  (  JYNNEOSجینئوس ) واکسنی بنام،  سال و باالتر    18در افراد    میمونبرای پیشگیری از آبله  بله. 

در دسترس است.   FDA (EUA) مجوز استفاده اضطرارینیز این واکسن با سال   18. برای افراد زیر  گرفته است، وجود دارد

از زدن دوز دوم   .دارداین واکسن دو دوز   بهترین پاسخ   14( ، JYNNEOSجینئوس ) واکسنپس  روز طول می کشد تا 

به یاد داشتن این نکته مهم  محافظت ایجاد کند. تا حدی  تواند  . اما حتی دریافت یک دوز نیز میایجاد شودایمنی به واکسن  

دو دوز واکسن دوز  نه یک  است که  اقدامات  به  هنوز مهم است که  و    موثر نیستند  ٪ 100  ،آلودگیدر پیشگیری از ،  و نه 

 .خود ادامه دهیدابتالی  رای کاهش خطر  ب  یدیگر

  این بیماریدر برابر ابتال به   خود، به محافظت  دریافت کند  میموندر معرض آبله    قبل از قرار گرفتنرا  واکسن    فردیاگر 

 . کرده استکمک  

به پیشگیری از بیماری یا کاهش شدت آن   شاید بتواند  شود،  فرد تزریق  بیماری به پس از قرار گرفتن در معرض  واکسن  اگر  

 .دریافت شودروز اول(    4آل در  )به طور ایده  بیماری  روز پس از قرار گرفتن در معرض 14باید ظرف  واکسن  کمک کند.  

 Monkeypoxبرای اطالعات بیشتر درباره واکسن   .شود واکسن توصیه نمی   ، زدن مبتال است   میمون به آبله    کسی اگر  

vaccine FAQS  یت کنید.ؤرا ر 

 

 ؟ چه کسی برای واکسن آبله میمون واجد شرایط است    .13

 واکسن هم اکنون در دسترس: 

 تغییر جنسیت داده که با مردان یا افراد تغییر جنسیت داده آمیزش جنسی دارند شخصد یا هر مر •

مشغول هستند) برای مثال آمیزش   مالتیامع  ااری و/یجتافراد از هر جنسیت یا هویت جنسی که در آمیزش جنسی   •

، آمیزش  عمومی  ی بزرگیا در رابطه با رویدادها  یا دیگر کاالها یا نیازها(  ،خوراک    ،پناهگاه   ،جنسی در قبال پول

 جنسی دارند

یا پیشرفته  کنترل نشده    HIVبیماری  بخصوص افرادی که    )ویروس بیماری ایدز( هستند  HIVافرادی که مبتال به   •

 دارند

میمون است  یپوست یا جنسی با شخصی که مشکوک به ابتال-اب-افرادی که تماس پوست • ابتالی او تایید    ،آبله  یا 

 .داشته اند  ،شامل افرادی که ابتالی آنان توسط اداره بهداشت عمومی هنوز تایید نشده است  ،شده است

 شرکای جنسی افراد در هر یک گروه های فوق •

 ه در هر یک از گروه هایی فوق باشندکافرادی که پیش بینی می کنند   •

آینده   در  است  شرایممکن  واجد  دیگری  های  شوندگروه  اطالعات    -ط  آخرین  برای 

ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm    یت کنید. ؤررا 

 چگونه یم توانم واکسینه شوم؟   .14
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 االت متداولوس

 آبله میمون 

واجد  هستید که  از گروه هایی  یکی  میمون است به  شرایط  اگر متعلق به   Public Healthواکسینه شدن برای آبله 

Vaccination Site    بروید یا ازMyturn.ca.gov    می    ود بیابید.  وقتی که به محلتا یک مرکز در نزدیکی خدیدن کنید

 صدیق کنید که معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت واکسن آبله میمون را برآورده می سازید.تآماده باشید که   ،روید

 

 که آیا واجد شرایط برای واکسینه شدن هستید.   دریابیدیدن کنید تا  د  ph.lacounty.monkeypox/vaccine.htmاز  

 را مالحظه کنید.  سؤاالت متدوال آبله میمون  JYNNEOSبرای اطالعات بیشتر در باره واکسیناسیون 

 باید بکنم؟   ه چگیرم  اگر در معرض آبله میمون قرار    .15

روز )و حداکثر   14تا    7عالئم بیماری را بین  معموالً    ،شوندمبتال می  میمونافرادی که به آبله   . سالمتی خود را پیگیری کنید 

روزانه خود  معمول  های  توانید به فعالیت، میدیده نشودنشان می دهند. تا زمانی که عالئمی در شما   مواجهه روز( پس از   21

 .را داشته باشیدد از دیگران  گی جداسازی خوآماد،  میمونادامه دهید. در صورت بروز عالئم آبله 

روز پس از مواجهه   4دریافت یک دوز آبله میمون  سری دو دوزی آبله میمون را تکمیل نکرده اید.    اگر قبأل  واکسینه شوید. 

از شدت ابتالی شما   روز پس از مواجهه ممکن است  14-4از پیشگیری از ابتالی شما کمک کند.  دریافت واکسن  می تواند  

 بیشتر بیاموزید.  ox/vaccine.htmph.lacounty.gov/monkeypبکاهد.  در 

اداره    ،  ب فرد مبتال به آبله میمون نام برده شویدطاگر به عنوان مخابه تلفن های اداره بهداشت عمومی پاسخ دهید.    أ لطف 

 پیشنهاد واکسیناسیون کند.  ،شما آگاه شود تا اگر مناسب باشدشما تماس گیرد تا از حال  ابهداشت عمومی ممکن است ب

 .کنید   را دنبال ،  اند قرار گرفته   میمونیکه در معرض آبله    ی افراد  برای  راهنما برای اطالعات بیشتر  

ز   خود   حفاظت   برای .  16 فرا   میمون،   آبله   ا ه   مبتال   د ا یماری   ویروس   ب  ی می توانند بکنند؟ ی چه کارها    (HIV)ایدز   ب

 

افراد دیگر برای حفاظت خود دنبال می کنند همان توصیه هاییپیرو  اید ب  HIVمبتال به افرادی   .  اما افراد مبتال  ، باشندکه 

آبله میمون  عفونت دلیل این امر آن است که دالیل بیشتر و بیشتری وجود دارد که  باید قدم هایی اضافی بردارند.    HIVبه  

روس های زیاد  یینی دارند یا تعداد و)نوعی گلبول سفید( پای CD4و تعداد  هستند    HIVمبتال به  می تواند برای افرادی که  

 ، شدیدتر باشد.دارندای  سرکوب نشده  

 

 چه کاری برای حفاظت خود می توانید انجام دهید؟

 

میمون را دریافت کنید.  واکسن ایمن است و می تواند بین الیه های پوستی )درون جلدی( یا زیر   • واکسن آبله 

 پوست )زیر جلدی( تزریق شود.

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/POD_WalkUpSchedule.pdf
https://myturn.ca.gov/
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چگونه می توانم  از تماس مستقیم با دانه های سرخ پوستی یا مایعات بدن افراد مبتال به آبله میمون پرهیز کنید.   •

  را مالحظه کنید؟   خطر ابتالی خود را به آبله میمون کاهش دهم

  خود (ART)خود اطمینان حاصل کنید.  مهم است که شما درمان ضد ویروسی    HIVاز تحت کنترل بودن عفونت   •

یا تعیین وقت مالقات نیاز به کمک    HIVرا طبق دستور مرتبأ دریافت کنید. اگر برای یافتن یک پزشک متخصص  

است دسترس  در  کمک  برای  عمومی  بهداشت  اداره  کادر  از  - دارید، 

ph.lacounty.gov/dhsp/RapidART.htm  تلفن کنید.  1-833-351-2298یدن کنید یا به شماره  د 

 

 باید بکنید؟  ی، چه کارمبتال باشیدآبله میمون  ممکن است به  اگر فکر می کنید که  

اگر شما به دانه های سرخ پوستی یا زخم های جدیدی که فکر می کنید آبله میمون است دچار شوید، بالفاصله   •

 مبتال هستید.   HIVیک پزشک ببینید. به آنها بگویید که به 

ممکن است درمان ضد ویروسی شما برای آبله  • میمون دارید، آنها  که آبله  مشکوک است  اگر پزشک شما 

شما    HIVکنترل نشده یا پیشرفته دارید.  اگر    HIVبالفاصله شروع کنند، بویژه اگر شما    را  (TPOXX)میمون  

بخوبی تحت کنترل است اما شما ضایعات آبله میمون در چشم ها، دهان، مقعد، یا آلت تناسلی دارید، آنها 

 را توصیه کنند تا خطر درد، عفونت، و ایجاد زخم را پایین بیاورند. TPOXXشروع   ممکن است

 مهم است که شما بر طبق دستور آن را مصرف کنید.بسیار  تجویز کنند،    TPOXXاگر برای شما  •

 را مالحظه کنید؟  کنمب  باید  چکار  ،اگر فکر می کنم به آبله میمون مبتال هستمبرای اطالعات بیشتر   •

 دیدن کنید.  HIV.gov  اطالعات بروز آبله میمون از  HIVدر مورد آبله میمون و برای اطالعات بیشتر  

 

 توانند به آبله میمون مبتال شوند؟ آیا کودکان می .  17

میمون بوده است  ، شخصی، یا جنسی بافردی که تماس نزدیک . هربله  میمون مبتال    ، فرد مبتال به آبله  می تواند به آبله 

 .بسیار کم استبه آبله میمون  خطر ابتالی کودکان  کنونی،    در شیوع  شود.

،  تماس پوست با پوست با فرد آلوده دارند کنند، به ویژه اگر  میآبله میمون زندگی    مبتال به   با فردخردسال تری که  کودکان  

میمون   آبله  میمونهستنددر معرض خطر ابتال به  میمون هستید،  ابتال به  یا مشکوک به    ایدمبتال شده . اگر به آبله  آبله 

مراجعه    افراد مبتال به آبله میمون  ی جداساز   ی هابه دستورالعملافراد خانه انجام دهید.  دیگر  اقدامات الزم را برای محافظت از  

 .کنید

میمون  دارند،  رابطه فعال    با دیگران جسمی/جنسیاز لحاظ نوجوانانی که   آبله  نیز در معرض خطر بیشتری برای ابتال به 

   تارنمای برای اطالعات بیشتر  اگر آنها مرد هستند و با مردان آمیزش جنسی دارند، این امر بویژه حقیقت دارد.  هستند.  

CDCکنیدیت  ؤرا ر   و آبله میمون  یاجتماع  هایگردهمایی  تر،یمن  ا  آمیزش جنسی. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/other-related-health-issues/monkeypox
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
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 االت متداولوس

 آبله میمون 

 

 کنند؟ موثر عمل می   میمون آبله    در برابر کدام نوع از مواد پاک کننده    .18

ضدعفونی کننده دارد که برای استفاده در    یاهفرآوردهفهرستی از  ،  (EPA) حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده  سازمان

، از  و افراد  کسب و کارها  است که بسیاری از  پرطرفداری شامل محصوالت    فهرستاند. این  ثبت شده  میمونبرابر ویروس آبله  

استفاده می قبل بابزار جستجو  تارنمااین  یافت.   EPA   تارنمای توان در  را میفهرست . این  اندکردهاز آنها   ایی دارد که 

ضدعفونی کننده را بر اساس عوامل مختلفی مانند نام محصول، زمان تماس و نوع سطح    محصوالتتوانید  بکارگیری آن می

 .جستجو کنید

 ثبت شده باشد EPA دربررسی کنید که محصول   •

 .است  مناسب  که این محصول برای سطح شما اطمینان حاصل کنید های سازنده را بخوانید.  دستورالعمل •

شده یا اگر سطح به    ایاشاره سطح  ا به تمیز کردن اولیه ه اگر در دستورالعملسطح را با آب و صابون تمیز کنید.   •

   .ضدعفونی کننده شودماده  تواند مانع کارکرد  را با آب و صابون تمیز کنید. کثیفی می آنوضوح کثیف است،  

مرطوب   آمده است،دت زمانی که در دستورالعمل  های زمان تماس را دنبال کنید. سطح باید برای مدستورالعمل •

 .کنید اعمال  دوباره  موثر باشد. در صورت نیاز  ضدعفونی کننده  بماند تا 

افراد مبتال به آبله    رختخوابفه )مانند  توان برای تمیز کردن لباس یا مالمی را  معمولیمواد شوینده   از    میمونو حوله( که 

 .گرفتبه کار    اند، کردهاستفاده   آنها

داغ ادهرا می توان در ماشین ظرفشویی با مکثیف  غذاخوری   و لوازمظروف    دهمایا با دست با آب داغ و    و شوینده و آب 

 .ظرفشویی شست

نظافت و ضدعفونی خانه، محل کار، و دیگر محیط    ه نظافت در طول و بعد از آبله میمونربرای اطالعات بیشتر و نکات دربا

 مالحظه کنید.  CDCرا در   های اجتماعی خود

 

ه کجا می   .19  توانم مراجعه کنم؟ برای اطالعات بیشتر ب

آنجلس لس اداره بهداشت عمومی شهرستان    

ph.lacounty.gov/monkeypox 

ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm 

ها مراکز پیشگیری و کنترل بیماری   
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html  

اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا   
cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx

