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 معلومات لألهل - مرض الجرب الجلدي
 

   ا. عد  الجرب هو أحد أكثر األمراض الم
ً
 ية للجلد شيوع

 
 العامل المسبب للمرض هو ط
 
ن المجردةال يلي صغثر جدا ف  .يمكن رؤيته بالعير

 ورة بال  أي شخص و تصيبيمكن أن  هذه الحالةفت عيبا ، إن اإلصابة بالجرب ليس لنظافة الشخصية ادرجة ترتبط اإلصابة بالضن
 له. 

  اإلصابة بالجرب 
 
ي الجلد مع طفح جلدي  ثحد  ت

ن
ات ف  تكون الحكة مؤلمة. و مزعجة و قد  شديدة حكةيسبب  تغثر

 

 المعالجة: 
   يكون عادة عن طريق كريم العالجCreme  ي المساء يتم دهن الجسم به

ن
ن من الرقبة إىل الجسم  كافة مناطق  علف  .القدمير

  ي صباح اليوم التاىلي  امتستحماال  يتوجب عل الشخص المصاب
ن
ي عل الجلد ن يكون الكريم قد أبعد  ف

تساعة عل  21لمدة  بق 
 األقل. 

 للكريم الجلدي يق واحد عادة ما يكون تطب   .
ً
 كافيا

  ن  األظافر و و )الكف( معالجة راحة اليد االنتباه ليجب ( باطن القدمير ن مرة أخرى بعد أتسبوع واحد إذا كانت الطبقة  )األخمصير
 القرنية مصابة. 

  المفتوحةأو اإلندفاعات الجلدية )الطفح( الجروح  وضع الكريم عليجب عدم. 

  يجب أن 
 
 مما يؤدي لحدوث جروح مفتوحة.  حت  ال يخدش األطفال جلدهم أظافر األصابع  قصت

  ح. حت  بعد العالج الناجقد تستمر من المهم أن يعلم األهل أن الحكة 

  .ي حال االصابات  يجب فحص جميع أفراد األرسة ، وإذا كان هناك أدنن شك ، فيجب معالجتهم
عادة ما يكون هذا الخيار مفضال فن

 المديدة و الناكسة. 

 ة بعد العالج  حت  شفاء و ترميم كافة اإلصابات الجلدية )الطفح و القروح(.  غالًبا ما يلزم اتخاذ إجراءات خاصة للعناية بالبشر
 

ل:  ر ي المير
ر

ورية ف  تدابير إضافية ضر
  ي  مجددااإلصابة  عودة حت  تتجنب كذلك المناشف كل يوم و أغطيته تغيثر أغطية الشير و يجب : تنبيه

بطفيليات الجرب الت 
ل عل قيد الحياةبقيت  ن ي حاجيات المثن

 . فن

 رجة مئوية عل األقل د 06غسل المالبس بدرجة حرارة  أيضا  يجب 

  بالمكنسة الكهربائيةيجب تنظيف السجاد والمفروشات بشكل مكثف  

  ي عن القول أن األطفال
ي أو ما شابه ذلك حت  نهاية العالج.  أو األطفال  روضة أوإىل المدرتسة  ا ال يذهبو يجب أن وغتن

 النادي الرياضن

 

 

 

 

 

 


