
 

گال  ةیياري جػریؿ

ةٍام  ىایث یا شارکّپحی  (ٌلب زٌٍده)گال از ةیياریِاي خارش دار پّشث اشث، کَ ةَ وشیهَ یک اٌگم ریز ُظث پاي جٌّم زٌٍده 

ىٍجر ةَ خارش طدید در ٌاخیَ جٌّم (کرم)کَ ةدون اشحفاده از ذره ةیً كاةم دید ٌيی ةاطد خضّر اٌگم . اشکاةیَ ایجاد ىی گردد

. ٌاراخحی زیادي کَ از گال ایجاد ىیظّد ةیظحر ةَ خاظر ٌیاز ةَ خارش اشث ةَ خصّص زىاٌی کَ ـرد در رخحخّاب اشث. ىی طّد

اُيیث ةیياري  

 ىیهیّن ٌفر در دٌیا ةَ آن ىتحال ىْ طٌّد ۳۰۰ایً ةیيارى  طایع جریً ةیيارى پّشحْ خارش دار در جِان اشث و شاالٌَ ةیض از 

در ایران در ةصیاري از ىٍاظق ایً ةیياري طیّع دارد ىخصّصا در ىٍاظلی کَ از ٌظر ةِداطحی در شعح پاییٍی ُصحٍد 

چرخَ زٌدگی اٌگم 

ىدم زٌدگْ اٌگم، داخم پّشث ةدن اٌصان ىخصّصا پّشث ىٍاظق چیً خّرده ةدن ىاٌٍد زیر ةؾم ، كصيث داخهی آرٌج ، ٌاخیَ 

اشث پس از اٌحلال ةَ ىیزةان، كصيث شعدْ پّشث ةدن را ةَ صّرت غيّدى ...جٍاشهی اظراف پصحاٌِا ، پّشث ةیً اٌگظحان و 

 ىیهیيحر پیظروى ىْ کٍد و ۲-۳شّراخ کرده شپس ةَ ایجاد جٌّم در شعح اـلْ ىْ پردازد ةعّریکَ در ُر طتاٌَ روز خدود 

 ۴۰-۵۰ ُفحَ اى خّد در داخم جٌّم ُا داخم جهدى خدود ۴-۵اٌگم ىاده در ظّل زٌدگْ . جخيِایض را در داخم آن كراردُد

 درصد آٌِا ةاز ىیظٌّد و الروُایی  از آٌِا خارج ىْ طٌّد کَ از شهّنِاى پّشث جؾذیَ ۱۰ روز خدود ۳-۵جخو ىْ گذارد کَ ةػد از 

 روز ۱۰-۲۴دوره زٌدگْ اٌگم از جخو جا جخو  . کرده و جٌّهِاى جدیدى را ایجاد ىْ کٍٍد و ٌِایحا ةَ اٌگم ةانؼ جتدیم ىْ طٌّد

. خارش گال در ٌحیجَ واکٍض خصاشیحی ةدن ةَ اٌگهِا، جخو ُا و ةلایاي ةدن آٌِا اشث. ظّل ىْ کظد

غّارض ةیياري گال  

 ـ گال ةاغخ خارش طدید ٌاخیَ پّشث ىی طّد کَ ىٍجر ةَ ٌاراخحی ةراي ـرد ىی طّد ىخصّصا در طب کَ ةاغخ ةی خّاةی ىی 1

طّد ُيچٍیً خاراٌدن طدید پّشث ىّجب طکصحَ طدن پّشث و ایجاد طرایط اىاده ةراي اةحال ةَ غفٌّحِاي داٌّیَ ةاکحریایی ىاٌٍد 

زرد زخو یک غفٌّث شعدی پّشث اشث کَ اؽهب ةَ وشیهَ اشحاـیهّکّک  ایجاد ىی طّد .زرد زخو ىی طّد

ایً ضایػات . ـ ةرجصحگی ُاي کّچک و ٌاىٍظو در شعح پّشث کَ داراي انحِاب ةّده و گاُی ةػهث خارش زیاد زخو طده اٌد 2

خصّصاً در ىدم چیٍِاي پّشث ةیظحر دیده ىی طٌّد  

آٌچَ غيّم ىردم ةاید در ىّرد ةیياري گال اٌجام دٍُد   (ب 

پیظگیري  

ةراي جهّگیري از دوةاره آنّده طدن و ُيچٍیً پیظگیري از گصحرش اٌگم ةَ دیگر اـراد، ایً ىراخم را در ٌظر گرـث 



جياىی نتاس ُا  و ىخصّصا نتاشِاي زیر  ، خّنَ ُا و نّازم خّاب کَ اشحفاده طده ةاید كتم از درىان ةا اشحفاده از آب گرم و -   

. صاةّن طصحَ طّد و ةا خرارت زیاد خظک کٍید

اٌگم ُا اگر ةراي . ُفحَ ٌگَ دارید۲اكالم ؽیر كاةم طصحظّ را در یک کیصَ ٌایهّن شرةصحَ کرده و درجایی دور از دشحرس ةراي - 

. یک ُفحَ ؽذایی ةَ آٌِا ٌرشد از ةیً ىی روٌد

.  دكیلَ ةا ـرد آنّده یا وشایم آنّده طاٌس اةحال را ةصیار زیاد ىی کٍد15از جياس ٌزدیک ةا ةیياران اجحٍاب کٍید جياس ةَ ىدت - 

ُر گٌَّ از اٌگم ٌّغی .شگ ُا، گرةَ ُا و اٌصان ُا ىی جّاٌٍد ُر کدام ةَ وشیهَ گٌَّ ُاي خاصی از اٌگم گال در گیر طٌّد- 

ةٍاةر ایً اٌصاٌِا یک واکٍض . خاصی از ىیزةان را جرجیح ىی دُد و ةَ ىدت زیاد در خارج از ىیزةان خاص خّد زٌده ٌيی ىاٌد

. ىّكحی پّشحی در ٌحیجَ جياس ةا اٌگم گال شگ ُا و گرةَ ُاي دارٌد و ةَ اٌگم ایً خیّاٌات ىتحال ٌيی طٌّد

درىان 

ـرد . در صّرجی کَ ـردي غالئو وٌظاٌَ ُاي گال را دارد و یا ةا ـردي کَ گال دارد در جياس ةّده ةاید  ةا پزطک خّد ىظّرت کٍید

ٌتاید ةصّرت خّدشراٌَ و ةدون ٌظر پزطک  از داروُاي ضد گال اشحفاده ٌياید چّن ىيکً اشث غاىم خارش پّشث ةیياري ُاي 

. دیگري ىاٌٍد اگزىا و درىاجیث پّشحی ةاطد 

دو دارو کَ خیهی زیاد جّصیَ ىی کٍٍد پرىحیً و کروجاىیحّن اشث کَ . درىان طاىم از ةیً ةردن آنّدگی گال ةَ وشیهَ دارو اشث

ةاید دارو را ةر جيام شعح ةدن از ٌاخیَ گردن ةَ پاییً خصّصاً کظانَ ران، ٌاخٍِاي اٌگظحان دشث و پا و پظث گّطِا و ُيچٍیً 

پس از ىصرف دارو خحياً ةاید نتاشِاي جيیز و .  شاغث ةر روي ةدن ةياٌد۸ةرروي صّرت ىانیده  و اجازه داد کَ ةَ ىدت خداكم 

. جرجیداً نتاشِائی کَ ٌّ ةّده و جا ةَ خال اشحفاده ٌظده پّطیده طٌّد، جا دوةاره ـرد ةَ اٌگم آنّده ٌظّد 

چّن غفٌّث گال خیهی راخث گصحرش ىی یاةد ،پزطک ىيکً اشث درىان را ةراي جياىی اغضاء خاٌّاده و جفث جٍصی آٌِا جّصیَ 

کٍد ُرچٍد کَ ُیچ غالىحی از آنّدگی ةَ اٌگم ٌظان ٌدٍُد 

ایً داروُا اٌگم ُا را ىی کظد، اىا خارش جا چٍد ُفحَ ىحّكؿ  ٌيی طّد   : 1ٌکحَ

از ورود دارو ةَ دُان یا چظو ةاید کاىالً اجحٍاب طّد : 2ٌکحَ 

ىراكتث ُاي ـردي 

خارش ىيکً اشث جا ىدجی ةػد از اشحفاده دارو ةراي کظحً اٌگم ُا ةاكی ةياٌد اٌجام اكداىات زیر ىی جّاٌد ةَ ـرد ةراي  راخث 

. طدن از خارش کيک ىی کٍد

خٍک کردن وخیس کردن پّشث، ؽّظَ ور طدن در آب شرد و یا گذاطحً یک پارچَ خیس و خٍک ةر ٌاخیَ جدریک طده - 

. پّشث خارش را کاُض ىی دُد



ىانیدن ىدهّل ُاي آراىض ةخض ىاٌٍد ىدهّل کاالىیً کَ خحی ةدون ٌصخَ پزطک در دشحرس اشث ، ىی جّاٌد ةَ صّرت -  

. ىّدري ىّجب از ةیً ةردن درد و خارش ةَ خاظر ىدرک ُاي جزیی پّشث طّد

اشحفاده از آٌحی ُیصحاىیً ُا ةا ججّیز پزطک ةراي ؽهتَ ةر خارش ٌاطی از آنرژي  اشحفاده کرد -  
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