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چگونگی درمان گال
پاخس به سؤاالت مشا

اطالعات

یکی از نزدیکان ممکن است حامل بیامری باشد
بدون آن که نشانه های آن را بروز دهد (حامل سامل)
و در نتیجه اطرافیان خود را مبتال کند .رضوری
است که اطرافیان درمان و حمیط ضدعفونی شود تا
از بازگشت بیامری جلوگیری شود.

مقدمه
گال چیست؟

گال ناشی از نفوذ انگلی به نام سارکوپتس در پوست است .این بیامری به
صورت ظهور دانه های قرمز کوچک به خصوص بین انگشتان ،روی مچ ها
و در خبش تناسلی خود را نشان می دهد .خارش به خصوص در هنگام
شب بیشرت می شود.

این بیامری مرسی است و با متاس مستقیم یا غیرمستقیم با لباهسا یا
رختخواب فرد بیامر منتقل می شود .زندگی مجعی در فضای ناکافی
گسرتش آن را تهسیل می کند .این بیامری ممکن است چند روز یا
چند هفته بعد از متاس منایان شود و تخشیص آن گاهی خست است.
تخشیص توسط متخصص پوست اجنام میشود .وی انگلها را بوسیله
درماتوسکوپ مشاهده میکند.

چه کسی باید درمان شود؟

الزم است افرادی که دچار این بیامری می کند درمان شوند و مهچنین
وسایل خشصیشان ضدعفونی شود تا سارکوپتس از بین برود .افرادی
که در متاس نزدیک با بیامر هستند (زوج ها و کسانی که در یک مکان
سکونت دارند) نیز باید مهزمان حتت درمان قرار بگیرند حتی اگر نشانه
های بیامری رانداشته باشند.

درمان افراد
حنوه درمان

قرص ایفرمکتین اولین انتخاب است .برای زنان باردار یا کودکان می توان
شکل مناسب تر دارو (پامد) را استعامل کرد.

توجه!

بسیار مهم است که متام افراد موردنظر مهزمان درمان شوند.

اولین روز درمان (روز )۰
ترجیحًا در هنگام شام ،ایفرمکتین را یک باره و با یک لیوان آب پر
خبورید .برای کودکان می توانید قرص را خرد کنید.
بعد از حداقل  ۸ساعت ،یعنی صبح روز بعد ،دوش گرفته و خود را با
صابون بشویید.
از حوله ها و لباهسای متیز و آلوده نشده استفاده کنید.

اطالعات

ناخهنایتان را حمتًا
کوتاه نگه دارید
تا از خراهشای
ناشی از خارش
جلوگیری شود و
انگل زیر ناخهنای
مشا باقی مناند.

در روز چهاردمه درمان (روز )۱۴
درمان با ایفرمکتین را تکرار کرده و وسایل خشصیتان را ضدعفونی
کنید (به دستورالعمل مراجعه شود).

نشانه هایی که باید به آهنا دقت شود

در طول سه هفته بعد از رشوع درمان ،مراقبت نشانه های خارش در
اطرافیان خود که درمان نشده اند باشید .در صورت تردید ،به متخصص
پوست مراجعه کنید .بثورات پوستی و خارهشا ممکن است از چند روز تا
سه هفته و حتی بعد از این که درمان به خوبی اجنام شده باشد ،باقی
مبانند (الهتاب ناشی از مرصف دارو) .اگر چهار هفته بعد از رشوع
درمان خارهشا مهچنان ادامه داشت به متخصص پوست مراجعه کنید.

ضدعفونی حمیط
حنوه ضدعفونی

ضدعفونی حمیط باید  ۸ساعت بعد از خوردن ایفرمکتین اجنام شود (یعنی
 ۸ساعت بعد از اولین قرص و  ۸ساعت بعد از دومین قرص) .برای اجنام
ضدعفونی دستکش بپوشید.
برای لباهسا

لباس های قابل شستشو با آب  ۶۰درجه سانتیگراد
متام لباهسا ،لباهسای زیر ،حوله ها ،مالفه ها و رختخواهبایی که در
طول یک هفته استفاده شده اند را با آب  ۶۰درجه سانتیگراد بشویید.
لباهسای غیرقابل شستشو یا قابل شستشو با آب دمای زیر  ۶۰درجه
سانتیگراد
این لباهسا را به مدت یک هفته در کیسه پالستیکی کام ً
ال دربسته قرار
دهید (بدون استفاده از اسپری ضدانگل).
سپس آهنا را با آب با دمای مناسب بشویید ( ۳۰تا  ۴۰درجه
سانتیگراد).

برای انواع دیگر پارچه

به تشکها ،بالشهتا ،حلافها ،کاناپه ها ،فرهشا ،صندلیهای اتومبیل ،کالسکه
ها و کفهشا یا پارچه هایی که قابل شستشو نیستند باید اسپری ضدانگل
خمصوص زده شود.
به دقت موارد احتیاط را رعایت کنید زیرا اسپریها می توانند موجب
الهتاب شوند.
اسپری را در فاصله  ۲۰سانتیمرتی گرفته و استعامل کنید.
اتاق را ترک کرده و بگذارید  ۳۰دقیقه معل کند.
قبل از استفاده از ختت ،تشک و کاناپه ها حمل را هتویه کرده و حداقل
 12ساعت صرب کنید.

میتوانید مهچنین از ماشین خشک کن که روی وضعیت گرم تنظیم شده
باشد یا از دستگاه خبارشو استفاده کنید (حداقل  ۶۰درجه).

اطالعات کاربردی
اطالعات متاس

Service de dermatologie et vénéréologie

(خبش پوست و بیامریهای مقاربتی)

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Bâtiment C, 4e étage
022 372 94 23

ساعات کاری

از دوشنبه تا مجعه از ساعت  ۹الی ،۱۱از ساعت  ۱۳الی .۱۶
بدون قرار قبلی :چهارشنبه ها از ساعت  ۸الی .۱۷
با قرار قبلی :بقیه روزهای هفته.
www.hug-ge.ch/dermatologie-venereologie

موارد ذکر شده در این بروشور بر روی بیامران آزمایش شده و توسط
خبش پوست و بیامریهای مقاربتی بیامرستان دانشگاهی ژنو ( )HUGبا
مهکاری ( GIPPگروه اطالعات برای بیامران و نزدیکان) تنظیم شده است.
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یا

به لباس اسپری ضدانگل خمصوص بزنید.
آن را در یک کیسه پالستیکی قرار دهید و کیسه را کام ً
ال ببندید.
 ۴۸ساعت به آن دست نزنید.

