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 بیماری گال یا جرب چیست؟         

 

عاهل ایجاد گال یک ًَع اًگل است کِ ّزفزد اسّزًژاد ٍسٌی راهثتال هی کٌذ ٍارتثاطی تا تْذاضت فزدی ضخع 

 درتوام هَارد، تیواری خَد را تِ دًثال تواس ًشدیک تا "فزد هثتال تقزیثا. ایي اًگل تِ سحوت تاچطن دیذُ هی ضَد.ًذارد

 .فزد تیواردیگزیا ٍسایل آلَدُ گزفتِ است

اسٌّگام . ایي اًگل درپَست فزد تخن گذاری کزدُ ٍهَادی اسخَد تزضح هی کٌذ کِ تاعث ایجاد حساسیت هی گزدد

 .آلَدگی تِ ایي اًگل تا ضزٍع خارش هوکي است یک هاُ طَل تکطذ

 :عالیم

ضایعِ اٍلیِ گال، خَد را تِ غَرت  . ضایعتزیي عالهت  گال، خارش است کِ تخػَظ ٌّگام ضة تیواررا آسارهی دّذ

 داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

  فوق تخصصی پوست رازیبیمارستان
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 درچیي ّای تذى آغاس    "تیواری هعوَال. جَضْای تزجستِ کَچکی ضثیِ کْیزٍیا هحل گشش حطزات ًطاى هی دّذ

.  هی ضَد تخػَظ  ضیارتیي اًگطتاى ٍ رٍی آلت تٌاسلی در آقایاى

 درکَدکاى "هعوَال.  اًگل توایل دارد کِ داخل پَست سیزاًگطتز، دستثٌذ، تٌذ ساعت ٍ یا ًاخي ّا پٌْاى ضَد"ضوٌا

خاراًذى . خارش ضذیذتزاست ٍآلَدگی هوکي است توام تذى کَدک هثل دستْا ٍ پاّا ٍحتی سز را درگیز کٌذ

. ضایعات گاّی تاعث ایجاد عفًَتْای چزکی رٍی ضایعات گال هی ضَد

ایي فزم تیطتز درسالوٌذاى ٍ افزاد هثتال تِ . گال دلوِ دارفزم ضذیذ تیواری است کِ هٌاطق ٍسیعی استذى را هثتال هی کٌذ

 .ایذس دیذُ هی ضَد ٍتِ ضذت هسزی است

 :تشخیص

در غَرت ًیاس هوکي است یک آسهایص سادُ . تَسط هعایٌِ کاهل تذى تَسط هتخػػیي پَست غَرت هی گیزد

 .اسضایعات پَستی اًجام گزدد

 :افراد در معرض خطر

تیواری تیطتزدرافزادی دیذُ هی ضَد کِ تواس تذًی ًشدیک تا دیگزاى دارًذ تَیژُ کَدکاى، هادراًی کِ کَدک 

تچِ ّای سیز دٍ سال درخاًَادُ ّا تیص اس ّوِ . ضیزخَاردارًذ ٍ سالوٌذاًی کِ درسزای سالوٌذاى سًذگی هی کٌٌذ

ّوچٌیي سزتاساى ٍهزداى سًذاًی تِ علت ضزایط خاظ سًذگی درهعزؼ خطزاتتال تِ گال         . درهعزؼ اتتال ّستٌذ

 .هی تاضٌذ

 :درمان

تَغیِ هی ضَد . ٌّگام ضة تِ سزاسزتذى هالیذُ ٍ غثح رٍس تعذ ضستِ ضَد%5کزم پزهتزیي . درهاى سادُ ٍسزیع است

استعوال  (ضاهل کف دست ٍ پا ٍپَست سز درتچِ ّای کَچک  )کِ کزم رٍی پَست خٌک ٍخطک درسزاسز تذى 

تزای ًَساداًی کِ کف دست ٍپای آًْا درگیزاست ٍیا کساًی کِ پس .   ساعت رٍی پَست تواًذ8-14گزدد ٍ تزای 
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تٌْاعارضِ ای کِ اس .  ضایعات جذیذ راتجزتِ هی کٌٌذ، تکزار درهاى یک ّفتِ تعذ تَغیِ هی ضَد"اس درهاى هجذدا

تواهی . ایي دارٍ گشارش ضذُ است سَسش خفیف ٍ گذرایی است کِ تیطتز در هَارد ضذیذ تیواری دیذُ هی ضَد

 ّفتِ پس اس درهاى تایذ تْثَد یاتٌذ درغیزایٌػَرت تیوارهوکي است دٍتارُ آلَدُ ضذُ ًٍیاس تِ درهاى داضتِ 4ضایعات 

 .تاضذ

است کِ دٍتاردرضة تزرٍی پَست خطک ٍخٌک سزاسزتذى اسگزدى تِ %1درهاى هَثزدیگزاستفادُ اسهحلَل لیٌذاى 

 رٍس تایستی 7اساًجام دٍرُ دٍم درهاًی قثل اس .  ساعت تعذ استحوام غَرت هی گیزد8-12پاییي هالیذُ هی ضَدٍ

ایي دارٍ ًثایذ درًَساداى ، تچِ ّای کَچک ، سًاى تاردار ٍ ضیزدُ ٍ افزاد هثتال تِ غزع ٍ دیگز ًاراحتی . اجتٌاب ضَد

 . ّای عػثی هػزف ضَد

است کِ تخػَظ درتچِ ّا ٍسًاى تاردار یا ضیزدُ % 10سایز درهاًْا ضاهل پوادّای حاٍی گَگزد ٍکزم کزٍتاهیتَى 

درغَرت . ایي دارٍ تایذ سِ ضة هتَالی تِ سزتاسز پَست هالیذُ ضذُ ٍغثح رٍس چْارم ضستِ ضَد. قاتل هػزف است

ایَرهکتیي ًیش یک دارٍی خَراکی است کِ هی تَاًذ در درهاى گال . لشٍم درهاى یک ّفتِ تعذ هی تَاًذ تکزارضَد

 .دلوِ دار هَثزتاضذ

 ّفتِ پس اس درهاى ّن اداهِ یاتذ، هی تَاى اسدارٍّای ضذّیستاهیي 2تزای اس تیي تزدى خارش کِ هوکي است تا 

تواهی افزاد درتواس خَاُ دچار خارش تاضٌذ یا ًِ تایذ تحت درهاى قزار گیزًذ تا گستزش تیواری هتَقف . استفادُ کزد

 .گزدد

 : به نکات زیر توجه فرمائیذ"لطفا

 ساعت گذضتِ استفادُ ًوَدُ ایذ تا آب داغ ضستِ ٍدر آفتاب خطک 48لثاسْا، هلحفِ ّا ٍحَلِ ّایی کِ در 

 .کٌیذ

  رٍسدرکیسِ پالستیکی درتستِ قزاردّیذ ٍسپس استفادُ 10لَاسم ضخػی کِ قاتل ضستي ًیستٌذ راتِ هذت  
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 . ًواییذ

 تواهی خاًِ را تا جارٍتزقی تویشکزدُ ٍتزای اطویٌاى خاطزکیسِ آى را دٍرتیٌذاسیذ. 

 24اداهِ خارش پس اس درهاى هوکي است تِ علت . ساعت پس اسدرهاى خطزسزایت گال خیلی کاّص هی یاتذ

 .آلَدگی تِ اًگل، اداهِ حساسیت تِ اًگل یا تحزیک تِ علت دارٍی استفادُ ضذُ تاضذ

  ضستطَی خَدسزاًِ پَست تا پَدرلثاسطَیی یا غاتَى هحزک، هالیذى گاسٍئیل تِ ضایعات تٌْا تاعث تذتز

 .ضذى تیواری ضوا هی ضَد

 درآخزخاطزًطاى     . تذٍى تجَیش پشضک اس استعوال پوادّای کَرتَى ٍیاّزدارٍی دیگزی خَدداری کٌیذ

هی کٌین کِ گال تْذیذ کٌٌذُ حیات ًیست ٍلی خارش ضذیذ  ٍهذاٍم ٍعفًَتْای ثاًَیِ هی تَاًذ ًاتَاى کٌٌذُ 

 .تاضذ

 

 

 


