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 گال
 بیماری گال )جرب( چیست و چرا ایجاد می شود؟

 گال ًَعی تیواری خارش دار پَستی است کِ تَسط اًگلی خاص ایجاد هی شَد کِ هی تَاًذ در پَست اًساى سًذگی کٌذ. ایي اًگل تسیار ریش فقط

رٍس در پَست اًساى سًذُ تواًذ ٍ در ایي هذت ّز تالیی کِ هی  03پا ّن دارد ٍ تَسط چشن دیذُ ًوی شَد ٍ هی تَاًذ تا  8هختض اًساى است ٍ 

 اّذ تز سز پَست هی آٍرد. اًگل در سیز سطحی تزیي الیِ پَست اًساى ًقة یا کاًال هی سًذ ٍ داخل کاًال تخن گذاری هی کٌذ. خَ

 بیماری گال چگونه ایجاد می شود؟

هی تَاًٌذ سثة اًتقال  تیواری گال اس طزیق تواس جسواًی تسیار ًشدیک در اعضای خاًَادُ یا در اثز تواس جٌسی هٌتقل هی شَد. ٍسائل آلَدُ ّن

 تیواری شًَذ.

 بیماری گال چگونه ظاهر می شود و شکل ضایعات آن چگونه است؟

ّن خارش عالهت اطلی گال است. خارش شة ّا تذتز هی شَد ٍ هوکي است سایز اعضای خاًَادُ یا افزادی کِ تواس ًشدیک تا فزد هثتال داشتِ اًذ 

ي تی دچار خارش تاشٌذ. خارش تا حوام گزم تذتز هی شَد. تز رٍی پَست ّن ضایعاتی دیذُ هی شًَذ. هوکي است تشَد ًقة ّا یا کاًال ّای اًگل را

 اًگشتاى دست ٍ هچ دست هشاّذُ کزد. ّوچٌیي داًِ ّای قزهش ٍ تزجستِ ای هوکي است در ًَاحی هختلف اس جولِ ًاحیِ سیز تغل ٍ در هزداى در

 ًاحیِ تٌاسلی هشاّذُ شَد. 

 بیماری گال چگونه درمان می شود ؟

هی شًَذ کِ تایذ تزای هذت خاطی رٍی تذى قزار گیزًذ تا تتَاًٌذ اًگل را درهاى گال تظَرت هَضعی اًجام هی شَد. تزای ایي هٌظَر دارٍّایی تجَیش 

ساعت تز رٍی پَست قزار تگیزد ٍ تعذ شستِ شَد.  21تا  8% اشارُ کزد. ایي دارٍ تایذ 5اس تیي تثزًذ. اس جولِ ایي دارٍّا هی شَد تِ کزم پزهتزیي 

ساعت تز رٍی پَست قزار دادُ هی شَد ٍ تعذ شستِ هی شَد. درهاى تایذ یک ّفتِ  21تا  8لَسیَى لیٌذاى دارٍی دیگزی است کِ آى ّن تزای هذت 

 سال سي دارًذ ٍ در سًاى حاهلِ ٍ شیزدُ ًثایذ اس لیٌذاى استفادُ کزد.  1تعذ تکزار شَد. در کَدکاًی کِ کوتز اس 

 چطور باید از ابتال به بیماری گال جلوگیری می شود ؟

عالٍُ تز درهاى فزد هثتال، سایز افزادی کِ تا اٍ تواس ًشدیک داشتِ اًذ ّن درهاى شًَذ. تایذ ٍسائل شخظی تیوار )لثاس ّا تزای پیشگیزی اس گال تایذ 

 ٍ ٍسائل خَاب( ّوشهاى تا درهاى تیواری، شستِ شًَذ.

 

 


