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ﮔـﺎل
Scabies
ﮔﺎل ﭼﯾﺳت؟
ﮔﺎل ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ راﯾج و ﺑه شدت مسری اﺳﺖ ﮐه
تﻮﺳط ﯾﮏ ﺣﺸره ﺑسﯿﺎر ﮐﻮﭼک ﺑه ﻧﺎم مﺎﯾﺖ اﯾجﺎد مﯽﺸﻮد.
اﺑﺘدا مﺎﯾﺖ مﺎده زﯾر ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ الﻧه مﯽﺳﺎزد ﮐه زﻧدﮔﯽ
ﮐند ،خﻮد را تغذﯾه ﮐند و تخم ﺑگذارد .عالئم ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺎل
وقﺘﯽ ظهﻮر مﯽﮐند ﮐه ﭘﻮﺳﺖ ﺑه ﺣضﻮر مﺎﯾﺖ و تخمهﺎی
آن واﮐنش ﻧﺸﺎن دهد .ﭘﺲ از  3تﺎ  4روز تخمهﺎ ﺑﺎز شده و
الروهﺎﯾﯽ از آﻧهﺎ خﺎرج مﯽﺸﻮﻧد ﮐه ﺑه ﻧقﺎط دﯾگر ﺑدن
ﺳراﯾﺖ مﯽﮐنند .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ الروهﺎ ﺑزرگ مﯽشﻮﻧد ،ﺟﻔﺖ-
ﮔﯿری مﯽﮐنند ،ﭼرخه زﻧدﮔﯽ را تﮑرار مﯽﮐنند و ﺑه
ﺘدرﯾج آﻟﻮدﮔﯽ خﻮد را ﮔسﺘرش مﯽدهند.
ﮔﺎل ﭼﮕوﻧﮫ ﮔﺳﺗرش میﯾﺎﺑد؟
ﮔﺎل مﻌﻤﻮالً از طرﯾﻖ تﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ و ﮔسﺘرده ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ
ﻓرد آﻟﻮده ﮔسﺘرش مﯽﯿﺎﺑد .ﮔﺎل ﺑه طﻮر مﻌﻤﻮل ﭼند ﻧﻔر از
اعضﺎی ﯾﮏ خﺎﻧﻮاده را هﻤﺰمﺎن مبﺘال مﯽﮐند و ﺑه راﺣﺘﯽ
در مراﮐﺰی مﺎﻧند مراﮐﺰ مراقبﺘﯽ ﮔسﺘرش مﯽﯾﺎﺑد .شﻤﺎ
مﯽتﻮاﻧد ﭘﯿش و ﺑﻌد از ظهﻮر عالئم ﺑﯿﻤﺎری و مﺎدامﯽ ﮐه
ﺑﯿﻤﺎری را درمﺎن ﻧﮑردهاﯾد ،آن را ﺑه دﯾگران منﺘقل ﮐنﯿد.
اﺳﺘﻔﺎده مﺸﺘرک از ﻟبﺎس ،ﺣﻮﻟه ﯾﺎ ﻟﻮازم خﻮاب از روش-
هﺎی دﯾگر اﺑﺘالء ﺑه عﻔﻮﻧﺖ ﮔﺎل اﻧسﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻓراد اﻏﻠﺐ
از اﺑﺘال ﺑه ﮔﺎل اﺣسﺎس شرمندﮔﯽ مﯽﮐنند ،امﺎ اﯾﻦ امر
مﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑرای هر ﮐسﯽ اتﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘد و ﻧﺸﺎﻧه ﺑهداشﺖ
ﻓردی ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿسﺖ.

ﻧﺸﯿﻤنگﺎه ظﺎهر مﯽﺸﻮﻧد .در ﻧﻮزادان ﺑﺜﻮرات مﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﺳر ،ﮔردن ،ﮐﻒ دﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻒ ﭘﺎ ﻧﯿﺰ دﯾده شﻮد.
خﺎرش زﯾﺎد ﭘﻮﺳﺖ مﯽﺘﻮاﻧد ﺑه عﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾه ﭘﻮﺳﺘﯽ منجر
شﻮد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻔﮭمم ﮐﮫ مﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮔﺎل ھﺳﺗم؟
شﺎﯾﻌﺘرﯾﻦ عالمﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺎل خﺎرش داﯾم و شدﯾد اﺳﺖ.
در ﺑرخﯽ مﻮارد ،مﯽﺘﻮاﻧﯿد الﻧه ﺳﺎخﺘه شده تﻮﺳط ﺣﺸره
مﺎﯾﺖ را ﺑبﯿنﯿد .الﻧه مﺎﯾﺖ ،خﺎﮐسﺘری رﻧﮓ ،مﻮج دار و
رشﺘه مﺎﻧند هسﺘند و درﺳﺖ در زﯾر ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ قرار
دارﻧد ﮐه مﻌﻤﻮالً ﺑه دﻟﯿل خﺎرش زﯾﺎد ﭘنهﺎن مﯽﺸﻮﻧد .از
آﻧجﺎ ﮐه خﺎرش و ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﯽ مﯽﺘﻮاﻧد ﺑه دالﯾل ﺑسﯿﺎر
زﯾﺎدی ﭘدﯾد آﯾد ،تنهﺎ مراقبﺘگر ﺑهداشﺘﯽ شﻤﺎ مﯽﺘﻮاﻧد اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری را در شﻤﺎ تﺸخﯿﺺ دهد .وی ﻧﻤﻮﻧه ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﭘﻮﺳﺖ مبﺘال را ﺑرداشﺘه و در زﯾر مﯿﮑروﺳﮑﻮپ آزمﺎﯾش
مﯽﮐند.
اﮔر ﺳﯾﺳﺗم اﯾمﻧی ﺿﻌﯾﻔی داشتﮫ ﺑﺎشم ،ﭼﮫ میشود؟
اﮔر ﺳﯿسﺘم اﯾﻤنﯽ شﻤﺎ ﺑه دالﯾﻠﯽ مﺜل اﺑﺘالء ﺑه وﯾروس
ﻧقﺺ اﯾﻤنﯽ اﻧسﺎﻧﯽ ( )HIVﺿﻌﯿﻒ شده ﺑﺎشد ،شﻤﺎ در
مﻌرض خﻄر اﺑﺘال ﺑه ﻧﻮع شدﯾدی از ﮔﺎل ﺑه ﻧﺎم ﮔﺎل
ﭘﻮﺳﺘهدار (ﻧروژی) خﻮاهﯿد ﺑﻮد.
ﮔﺎل ﭘﻮﺳﺘه دار (ﻧروژی) ،ﺑه دﻟﯿل تﻌدد ﺣﺸره مﺎﯾﺖ در
داخل و روی ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑسﯿﺎر مسری و درمﺎن آن ﺑسﯿﺎر
مﺸﮑل اﺳﺖ.

ﻋﻼﺋم ﮔﺎل ﭼﯾﺳت؟
عالئم ﮔﺎل عبﺎرت از ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﯽ قرمﺰ رﻧﮓ و
اﺣسﺎس خﺎرش ﺑسﯿﺎر شدﯾد اﺳﺖ .اﺣسﺎس خﺎرش اﻏﻠﺐ در
شﺐ شدﯾدتر اﺳﺖ .اﮔر شﻤﺎ ﺳﺎﺑقه اﺑﺘال ﺑه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را
ﻧدارﯾد ،ظهﻮر عالئم مﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼند هﻔﺘه طﻮل ﺑﮑﺸد.
ﺑرای ﮐسﺎﻧﯽ ﮐه ﭘﯿﺸﺘر ﺑه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری مبﺘال ﺑﻮده اﻧد ،عالئم
ظرف ﭼند روز مﻤﮑﻦ اﺳﺖ خﻮد را ﻧﺸﺎن دهد.
ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘر در شﯿﺎر ﺑﯿﻦ اﻧگﺸﺘﺎن ،داخل مﭻ و
آرﻧج ،ﭘسﺘﺎن ،آﻟﺖ تنﺎﺳﻠﯽ مرد ،ﻧﺎﺣﯿه ﮐﻤر ،ﭘﺸﺖ و

ﺑرای ﮐسﺐ اطالعﺎت ﺑﯿﺸﺘر اﯾﻦ ﭘروﻧده اطالع رﺳﺎﻧﯽ را
ﺑبﯿنﯿد HealthLinkBC File #08m :اچآیوی و
آزمﺎﯾشهﺎی اچآیوی.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻔﮭمم ﮐﮫ مﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮔﺎل ﭘوﺳﺗﮫ دار (ﻧﺮوژی)
ھﺳﺗم؟
عالئم ﮔﺎل ﭘﻮﺳﺘه دار (ﻧروژی) عبﺎرتند از:
 زخﻤهﺎی ﻓﻠﺲ مﺎﻧند و ﭘﻮﺳﺘه دار در دﺳﺖ ،ﭘﺎ ،ﭘﻮﺳﺖ
ﺳر ،ﺻﻮرت و ﺑدن

 ﭘﻮﺳﺘه ﭘﻮﺳﺘه شدن ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت

ﭼﮕوﻧﮫ از ﮔﺳﺗرش ﮔﺎل ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧم؟

 رﯾﺰش مﻮ

ﮔﺎل ﭼﮕوﻧﮫ درمﺎن میشود؟

اﮔر ﯾﮑﯽ از اعضﺎی خﺎﻧﻮاده شﻤﺎ ﺑه ﮔﺎل مبﺘال شده ﺑﺎشد،
اﺣﺘﻤﺎل مبﺘال شدن دﯾگران ﺑه آن زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑه هﻤﯿﻦ دﻟﯿل
تﻤﺎم اعضﺎی خﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾد ﺑه طﻮر هﻤﺰمﺎن درمﺎن شﻮﻧد،
ﺣﺘﯽ اﮔر هﯿﭻ عالئﻤﯽ ﻧداشﺘه ﺑﺎشند.

ﮔﺎل ﺑدون درمﺎن ﺑرطرف ﻧخﻮاهد ﺑﻮد .مهم اﺳﺖ ﮐه قبل
از درمﺎن ﮔﺎل ﺑه مراقبﺘگر ﺑهداشﺘﯽ خﻮد مراﺟﻌه ﮐنﯿد.

ﮐﻮدﮐﺎن مﯽﺘﻮاﻧند ﺑﻌد از تﮑﻤﯿل درمﺎﻧﺸﺎن مجدداً ﺑه مدرﺳه
ﯾﺎ مهدﮐﻮدک ﺑرﮔردﻧد.

ﻟﻮﺳﯿﻮن و ﮐرمهﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺑرای درمﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
وﺟﻮد دارﻧد ﮐه مﯽﺘﻮاﻧﯿد از داروخﺎﻧههﺎ تهﯿه ﮐنﯿد .هﻤﯿﺸه
ﺑرﭼسﺐهﺎ را ﺑه دقﺖ ﺑخﻮاﻧﯿد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤل آﻧهﺎ را دﻧبﺎل
ﮐنﯿد .مﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑرخﯽ از درمﺎﻧهﺎ ﺑرای ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن
ﺑﺎردار ﯾﺎ زﻧﺎن شﯿرده منﺎﺳﺐ ﻧبﺎشند.

در ﺻﻮرت مبﺘال شدن اﻓراد زﯾر ﺑه ﮔﺎل ،ﺑه واﺣد ﺑهداشﺖ
عﻤﻮمﯽ خﻮد اطالع دهﯿد:

 خﺎرش خﻔﯿف

از آﻧجﺎ ﮐه ﺑﺰرﮔسﺎالن مﻌﻤﻮالً در قسﻤﺖ ﺑﺎالی ﮔردن ﺑه
ﮔﺎل مبﺘال ﻧﻤﯽﺸﻮﻧد ،ﻧبﺎﯾد ﻟﻮﺳﯿﻮن را ﺑه ﺻﻮرت و ﭘﻮﺳﺖ
ﺳر خﻮد ﺑﻤﺎﻟﯿد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،مراقبﺘگر ﺑهداشﺘﯽ شﻤﺎ مﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻮﺳﯿﻮن در ﺳر و ﭘﻮﺳﺖ ﺳر ﮐﻮدﮐﺎن را
تﻮﺻﯿه ﮐند.
خﺎرش ،ﺑرای  1تﺎ  2هﻔﺘه ﺑﻌد از درمﺎن ادامه خﻮاهد
داشﺖ .اﯾﻦ امری عﺎدی اﺳﺖ و ﺑهﺘر خﻮاهد شد .درمﺎن را
مگر در ﺻﻮرت درخﻮاﺳﺖ مراقبﺘگر ﺑهداشﺘﯽتﺎن تﮑرار
ﻧﮑنﯿد .وی مﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ هﻔﺘه ﺑﻌد از درمﺎن اول درمﺎن
دومﯽ را ﺑه شﻤﺎ تﻮﺻﯿه ﮐند.
ﮔﺎل ﭘﻮﺳﺘه دار (ﻧروژی) ﺑسﯿﺎر مسری اﺳﺖ و درمﺎن آن
مﯽﺘﻮاﻧد دشﻮار ﺑﺎشد .مﻤﮑﻦ اﺳﺖ داروﯾﯽ ﮐه ﺑرای درمﺎن
ﮔﺎل عﺎدی ﺑﮑﺎر ﺑرده مﯽﺸﻮد ،در درمﺎن آن مؤﺛر ﻧبﺎشد.
ﺑرای ﮐسﺐ اطالعﺎت ﺑﯿﺸﺘر ﺑﺎ مراقبﺘگر ﺑهداشﺘﯽخﻮد
ﺻﺤبﺖ ﮐنﯿد.

 اﻓرادی ﮐه ﺑه مدرﺳه ﯾﺎ مهد ﮐﻮدک مﯽروﻧد؛
 اﻓرادی ﮐه در مراﮐﺰ مراقبﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤندان ﯾﺎ شراﯾط
دﯾگری ﺑه ﺳر مﯽﺑرﻧد ﮐه اﺟﺘنﺎب از تﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ
ﻓردی در آﻧهﺎ دشﻮار اﺳﺖ.
ﺑرای ﺟﻠﻮﮔﯿری از ﮔسﺘرش ﺑﯿﺸﺘر ﺑﯿﻤﺎری ،ﺣﺘﻤﺎً منﺰﻟﺘﺎن
را ﺟﺎرو ﺑرقﯽ ﮐنﯿد و ﻟبﺎس و ﻟﻮازم خﻮاب را ﻧﯿﺰ تﻤﯿﺰ
ﮐنﯿد.
ﭼﮫ وﺳﺎﯾﻠی ﺑﺎﯾد ﺗمﯾز شوﻧد؟
ﺑﻌد از درمﺎن ،از ﻟبﺎس و ﻟﻮازم خﻮاب تﻤﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐنﯿد.
ﻟبﺎس و ﻟﻮازم خﻮاب ﮐه از  3روز قبل از شروع درمﺎن
در تﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ آﻟﻮده ﺑﻮدهاﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ مﻮاد شﻮﯾنده و آب
داغ ( 50درﺟه) شسﺘه و ﺑﺎ ﺣرارت زﯾﺎد خﺸﮏ شﻮﻧد.
ﻟبﺎﺳهﺎی ﻏﯿرقﺎﺑل شسﺘﺸﻮ ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ خﺸﮑﺸﻮﯾﯽ تﻤﯿﺰ
شﻮﻧد ﯾﺎ ﺑه مدت ﭼند روز تﺎ ﯾﮏ هﻔﺘه قبل از اﺳﺘﻔﺎده مجدد
در ﺟﺎﯾﯽ مﺤﻔﻮظ ﻧگهداری شﻮﻧد .اﮔر ﺣﺸره ﮔﺎل ﺑه مدت
 3روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘر ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ در تﻤﺎس ﻧبﺎشد ،از ﺑﯿﻦ مﯽرود.
الزم ﻧﯿسﺖ وﺳﺎﯾﻠﯽ مﺜل تﺸﮏ و مبﻠﻤﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿد ،امﺎ
ﺑهﺘر اﺳﺖ تﻤﺎم قسﻤﺘهﺎی منﺰل خﻮد از ﺟﻤﻠه مبﻠﻤﺎن ﻧرم ﯾﺎ
ﭘرده و رومبﻠﯽهﺎ را ﺑﺎ ﺟﺎرو ﺑرقﯽ ﮐﺎمالً تﻤﯿﺰ ﮐنﯿد.

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل
زندگی خود دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیراضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با
شماره ( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به
بیش از  130زبان ارائه میگردد.

