
    
 

لاـگ   
Scabies 

  ت؟چیس لگا

 که ستا رایج و به شدت مسری پوستی یربیما یک لگا

 .دشومی ایجاد مایت منا بهک کوچ ربسیا هحشریک توسط 

 

سازد که زندگی  النه می پوست سطح یرز دهمامایت  ابتدا

عالئم بیماری گال . کند، خود را تغذیه کند و تخم بگذارد

های  کند که پوست به حضور مایت و تخم وقتی ظهور می

 و هشد زبا اهتخم روز 4 تا 3 از پسآن واکنش نشان دهد. 

به نقاط دیگر بدن  که شوندمی رجخا نهاآ از اییروهال

-جفتشوند، زرگ میب اروهال ینا سپس کنند.سرایت می

به  و کنندمی ارتکر را ندگیز چرخهکنند، می یگیر

 .  ندهدمی شگستر را دخو گیدلوآ یجرتد

  د؟یابمی رشگست نھوچگ لگا

 با  پوستیو گسترده  یکدنز ستما ریقط از معموالً لگا

گال به طور معمول چند نفر از . یابدمی شگستر دهلوآ دفر

کند و به راحتی خانواده را همزمان مبتال می اعضای یک

یابد. شما در مراکزی مانند مراکز مراقبتی گسترش می

تواند پیش و بعد از ظهور عالئم بیماری و مادامی که می

 ، آن را به دیگران منتقل کنید.ایدبیماری را درمان نکرده

 

-شرواز  ابخو ازملو یا حوله س،لبا از کمشتر دهستفاا

 غلبا ادفرا. انسانی است لگا عفونتهای دیگر ابتالء به 

 مرا ینا ماا ،کنندمی شرمندگی سحساا لگا به بتالا از

 شتابهد نشانه و بیفتد قتفاا کسی ره یابر ستا ممکن

 .نیست ضعیف یدفر

  ت؟چیس لگا معالئ

 و نگر قرمز پوستی راتبثوعالئم گال عبارت از 

 در غلبا احساس خارشاست.  شدید ربسیا رشخا سحساا

سابقه ابتال به این بیماری را اگر شما . ستا شدیدتر شب

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.

  

   و مچ خلدا ن،نگشتاا بین رشیا در بیشتر پوستی راتبثو

 و پشت ،کمر ناحیه د،مر تناسلی لتآ ن،پستا ،نجآر

 ستا ممکن راتبثودر نوزادان . شوندمی رهاظ هنشیمنگا

 .دشو نیز دیده پا کف یا ستد کف دن،گر ،سر در

 

 منجر پوستی ثانویه عفونت به نداتومی پوست دیاز رشخا

 .دشو

 م؟ستھ لگا بھ مبتال کھ مبفھم نھوچگ

. ستا شدید و یمدا رشخا لگا بیماریعالمت  شایعترین

النه ساخته شده توسط حشره نید اتومی ارد،مو برخی در

، خاکستری رنگ، موج دار و النه مایت مایت را ببینید.

قرار  پوست سطح یرز در ستدرو  رشته مانند هستند

 از. شوندمی نپنها دیاز رشخا به دلیل معموالً کهدارند 

 ربسیا الیلد به نداتومی پوستی راتبثو و رشخا که نجاآ

این  نداتومی شما قبتگر بهداشتیامر تنها ،یدآ پدید یدیاز

 از کوچکی نمونه یو. دده تشخیصبیماری را در شما 

 مایشآز پسکوومیکر یرز در و  برداشته را مبتال پوست

 .   کندمی

 ود؟شمی چھ م،باشداشتھ  ضعیفی یمنیا مسیست رگا

 وسیرو مثل ابتالء بهشما به دالیلی  یمنیا سیستم گرا

 در شما ،ضعیف شده باشد (HIVنی )نساا یمنیا نقص

 لگا منا به لگا از یشدید عنو به بتالا خطر ضمعر

 خواهید بود. (یوژنر) دارپوسته

 

 در مایت تعدد حشره ، به دلیلی(وژ)نر دار پوسته لگا

بسیار  آن نمادر و یمسر ربسیا ،پوست یرو و خلدا

 .ستا مشکل

 

این پرونده اطالع رسانی را  بیشتر تالعااط کسب یابر

وی و آیاچ  HealthLinkBC File #08mببینید: 

  وی.آیهای اچآزمایش

 ی(وژ)نر دار ستھوپ لگا بھ مبتال کھ مبفھم نھوچگ

  م؟ستھ

 :از تندرعبا ی(وژ)نر دار پوسته لگا عالئم

 پوست ،پا ،ستد در دار پوسته و مانند فلس یخمهاز 

 نبد و رتصو ،سر
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 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

 رتصو پوست نشد پوسته پوسته 

 مو شیزر 

 فخفی رشخا  

 ود؟شمی نمادر نھوچگ لگا

 قبلمهم است که . دبو داهنخو فرطبر نمادر ونبد لگا

 . کنید جعهامرخود  بهداشتیقبتگر امر به لگا نمادر از

 

این بیماری  نمادر یابر ی فراوانیکرمها و نلوسیو

 همیشه .کنید تهیه اهخانهدارو از نیداتومی که نددار دجوو

 لنباد را نهاآ دستورالعمل و نیدابخو قتد به را اهبرچسب

 نناز ن،کادکو یابر مانهادر از برخی ستا ممکن. کنید

 .نباشند مناسب دهشیرزنان  یا رداربا

 

 به دنگر یباال قسمت در معموالً نگساالربز  که نجاآ از

 پوست و رتصو را به نلوسیو نباید ،شوندنمی مبتال لگا

 ممکن شما بهداشتیقبتگر امر ل،حا ینا با. بمالید دخو سر

 را نکادکو سر پوست و سر در نلوسیو لستعماا ستا

 .  کند توصیه

 

 داهخو مهادا نمادر از بعد فتهه 2 تا 1 یابر رش،خا

 را نمادر. شد داهخو بهتر و ستا یدعا یمرا ینا. شتدا

 ارتکر تانبهداشتیمگر در صورت درخواست مراقبتگر 

 نمادر اول نمادر از بعد فتهه یک ستا ممکن یو. نکنید

 .  دکن توصیه شما به را میدو

 

 آن نمادر و ستا یمسر ربسیا ی(وژ)نر دار پوسته لگا

 نمادر یابر که ییدارو . ممکن استباشد ارشود نداتومی

 در درمان آن مؤثر نباشد. د،شومی دهبر ربکا یدعا لگا

 دخومراقبتگر بهداشتی با بیشتر تالعااط کسب یابر

 .کنید صحبت

 

 م؟کن یرگیوجل لگا رشگست از نھوچگ

 ،باشد هشد مبتال لگا به شما ادهخانو یعضاا از یکی گرا

 لیلد مینه به. ستا دیاز آن به انیگرد نشد مبتال لحتماا

 ،شوند نمادر نمزماه روط به باید ادهخانو یعضاا متما

 .باشند شتهاند عالئمی یچه گرا حتی

 

 سهرمد به داً مجد نمانشادر تکمیل از بعد ننداتومی نکادکو

 .نددبرگر دکمهدکو یا

 

 شتابهد حدوا به ل،گا به یرز ادفرا نشد مبتال رتصو در

 :  یدده عالاط دخو عمومی

 ؛ندورمی دککو مهد یا سهرمد به که یادفرا 

 شرایط یا انسالمند مراکز مراقبتی در که یادفرا 

 یکدنز ستما از بجتناا کهبرند به سر می ییگرد

 . ستا ارشوددر آنها  یدفر

 

 نمنزلتا حتماً ،بیماری بیشتر شگستر از یجلوگیر یابر

 تمیز نیز را ابخو ازملو و سلبا و کنید برقی روجا را

 .کنید

 د؟نوش زتمی دبای سایلیو چھ

. کنید دهستفاا تمیز ابخو ازملو و سلبا از، نمادر از بعد

 روز قبل از شروع درمان 3که از  ابخو ازملو و سلبا

 آب و هشویند ادموبا  بایداند، بوده دهلوآ پوست با ستما در

. شوند خشک دیاز ارتحر با و شستهدرجه(  50) داغ

از طریق خشکشویی تمیز  باید شستشو غیرقابل یلباسها

 دمجد دهستفاا از قبل فتهه یک تا روز چند تمد بهشوند یا 

 تمد به لگا حشره گرا. شوند یارنگهد ظمحفو جایی در

. ودرمی بین از ،نباشد ستما در پوست با بیشتر یا روز 3

، اما بشویید را نمبلما و تشک مثل سایلیو نیست زمال

 یا منر نمبلما جمله از دخو لمنز یقسمتها متما ستابهتر 

 .کنید تمیز کامالً برقی روجا با را اهمبلیرو و دهپر
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