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 والدین محترم

 
شدیدا مسری است که بخاطر وجود نوعی  گال نوعی بیماری پوستی چنانچه در اجتماعات اطراف خود کودک یا کودکانی دچار بیماری گال باشند. 

د، این هیره انگل خارش زا به نام گروه هیره ها یا مایت ها به وجود می آید. به خصوص در جاهایی که مردم در یک فضای کوچک در کنار هم زندگی می کنن

ماری به خصوص در محیط های عمومی شود. نوع مرسوم این بیماری ها می توانند گسترش پیدا کنند. از این رو این موضوع می تواند باعث ازدیاد و شیوع این بی

دقیقه ) برای مثال در زمان های خوابیدن در یک تخت مشترک,  10تا  5می تواند از طریق تماس پوستی مستقیم فرد مبتال با فردی دیگر در یک بازه زمانی حداقل 

بیماران( منتقل شود )دست دادن کافی نیست!(. کمک کنید که تمام کودکان مبتال شده شناسایی  در آغوش گرفتن, شیر دادن و تماس پوستی با بچه های کوچک یا

بیفتد.  هم اتفاق شوند چرا که فقط از این طریق می شود جلوی شیوع این بیماری را سریعا متوقف کرد. این بیماری می تواند برای همه حتی افراد تحت مراقبت

 بنابراین خجالت نکشید!

 
 های ابتال به این بیماری چیست ؟نشانه 

یره ه سوزش و خارش شدید پوست )حتی در مواضع غیر آلوده( که به ویژه شب هنگام در تخت گرم شکل میگیرد اغلب اولین نشانه های این بیماری است. 

ا ناحیه تناسلی یافت می شوند. از تغییرات پوستی ها در قسمت های گرم پوست برای مثال بین انگشتان دست و پا، زیر بغل و کشاله ران و در ناحیه مقعد ی

فق مان مومشخصه این بیماری می توان به قرمزی پوست، تبخال، تاول و جوش روی پوست یا در مفاصل اشاره کرد. خارش می تواند تا چند هفته بعد از در

 همچنان ادامه داشته باشد.
 

 چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ در صورت مشاهده عالئم بیماری توسط خود یا فرزندانتان

بالفاصله به پزشک مراجعه کرده و به مراکز اجتماعی و اطرافیانتان )خانواده، هم 

اتاقی ها و پرستاران( اطالع رسانی کنید. این خارش ها به خودی خود و به طور کامل 

د. درمان این بیماری از طریق استفاده از کرم یا مصرف قرص یا برطرف نمی شون

هر دو روش انجام می شود. توصیه میشود که قبل از معالجه دوش بگیرید ) و سپس 

پوستتان را به خوبی خشک کنید!( و ناخن هایتان را کوتاه کنید. بطور کلی کرم برطرف 

د ام کل نواحی بدن بمالید. می توانیکننده خارش را باید از گردن به سمت پایین و روی تم

از مالیدن کرم روی سر و صورت خودداری کنید مگر اینکه پوستتان هم در آن نواحی 

 تحت تاثیر بیماری قرار گرفته باشد.
 

 اقدامات بهداشتی زیر بایستی مورد توجه قرار گیرند: 

   ساعت یکبار باید لباس زیر, رو تختی و پتو عوض شوند. 24تا  12هر 
 .حولۀ خود را باید در روز دو بار عوض کنید 

  لباس, رو تختی, حوله و تمام اشیائی که در تماس طوالنی مدت با بدن هستند را

دقیقه بشویید و یا به کمک  10درجه سانتی گراد و به مدت  60با حداقل دمای 

 وسایل اتوی بخار ضد عفونی کنید.
  اجسام و منسوجات را در کیسه در صورتی که این کار امکان پذیر نباشد باید

 21ساعت و در انباری با حداقل دمای  72های پالستیکی گذاشته و به مدت 

درجه سانتی گراد قرار دهید. راه دیگر اینست که اجسام آلوده شده را در دمای 

 نگهداری کنید . ̂℃25منفی 
  روکش های مبل و صندلی، بالشتک های مبل و یا کف پوش های نساجی و

ای )زمانی که پوست بیمار در معرض برخورد با آنها بوده باشد ( می  پارچه

توان با یک جاروبرقی قوی تمیز کرد ) سپس باید فیلتر و کیسه جاروبرقی دور 

 ساعت مورد استفاده قرار نگیرد. 48ریخته شود ( و یا اینکه به مدت حداقل 
 ری با آنها داشته لزومی به ضد عفونی اجسامی که بیمار تنها تماس مختص

ندارند.
 

 آیا الزم است که فرزند من بخاطر بیماری گال در خانه بماند؟

ه پزشک دیشخص بیمار )کودک یا بزرگسال( میبایست از اطرافیان خود دور بماند. بیمار باید قبل از بازگشت دوباره به محیط پیرامون خود مدارک تائی 

 (2دید پزشک و همچنین درمان مناسب اطرافیان توسط والدین ارائه دهد. )ضمیمه شماره معالج را مبنی بر باز

 

 

 

 شخص در معرض بیماری به چه نکاتی باید توجه کند؟ 
 

 در صورت تماس مستقیم:

مان توانید هیره گال را حتی قبل از بروز عالئم بیماری به فرد دیگری انتقال دهید.)ز اگر شما یا فرزندتان در تماس مستقیم با یک فرد مبتال به بیماری گال قرار داشته باشید، می

 هفته می باشد(. بنابراین باید معاینه ای توسط دکتر انجام شود تا درباره ی نیاز شخص به تجویز درمان پیشگیرانه تصمیم گرفته شود. 6تا  2بین ابتال به بیماری تا شیوع آن 
 

 ر مستقیم:در صورت تماس غی
 

برای پیشگیری از این بیماری باید این کارها 

 را انجام دهید:

 •  هفته از تماس های شدید پوستی اجتناب کنید. 6تا  5به مدت 

 •  .در این زمان به دقت عالئم بیماری را تحت نظر قرار دهید 

 •  .در صورت مشاهده اولین عالئم بیماری گال به پزشک معالج مراجعه کنید 
 

قرار گیرند و درمان در مواقع شیوع بیماری ممکن است الزم باشد تا تمام اشخاصی که در معرض بیماری قرار گرفته اند و اعضای خانواده اشان تحت معاینه فوری  

 پیشگیرانه انجام شود.
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 نامه تائیدیه
 برای ورود به اجتماع
 )مهدکودک و آمادگی و مدرسه (

 
 

لطفا  به اجتماع باز میگرددچنانچه فرزند شما بعد از مراقبت و تحت درمان قرار گرفتن مصون از بیماری گال قرار گرفته باشد و دوباره 

 این نامه تائیدیه را تکمیل کرده و سپس به رئیس موسسه تحویل دهید.
 
 
 

 نام و نام خانوادگی فرزند
 

 لطفا موارد صحیح را عالمت بزنید:
 

 از عالئم بیماری گال و خارش پوستی در فرزند من مشاهده نشد : هیچکدام 

 

 والدین راجع به بیماری گال و خارش پوستی را مطالعه کرده ام.بنده تمام اطالعات مربوط به  

 فرزندم تحت معاینه پزشک معالج قرار داده شده است. 

 یرانه قرار گرفت و تجویز به درستی انجام شد.فرزندم با نام و نام خانوادگی ... تحت درمان پیشگ 

از آنجا که این بیماری می تواند به افراد دیگر سرایت کند حتی قبل از اینکه عالئم این بیماری بروز پیدا کند، به مدت  

از هرگونه تماس شدید پوستی اجتناب خواهیم کرد و در این زمان فرزندم را به دقت تحت بررسی و معاینه هفته  6تا  5

 قرار میدهم و در صورت بروز اولین عالئم بیماری فورا به پزشک مراجعه خواهیم کرد.
 

 :پوستی مشاهده شد گال و خارشدر فرزند من عالئمی از بیماری  

 

 

 

.. انجام دادم وچنانچه .................................من درمان اولیه را برای فرزندم با داروی شیمیایی ) اسم دارو ( ..

 پزشک معالج توصیه کند این روند درمانی را همچنان ادامه میدهم.

 هفته و هفته ای دو بار تحت معاینه قرار میدهم. 6تا  5پس از درمان موفق فرزندم را به مدت  

کل اعضای خانواده تحت نظر پزشک در برابر بیماری گال مورد معاینه قرار گرفته اند و در صورت لزوم آنها هم به  

هفته و هفته ای دو بار تحت معاینه  6تا  5طور همزمان مورد معالجه قرار می گیرند. کل اعضای خانواده به مدت 

 ن مجدد قرار داده می شوند.قرار میگیرند و در صورت بروز عالئم جدید تحت درما
 
 
 

 امضای والدین یا سرپرست قانونی  تاریخ
 

 

  مهر موسسه 


