ARABIA

نشرة الروضة /المدرسة الی األسر

الجرب
لقد عثرت في روضتنا  /في مدرستنا علی الجرب .ونرجو منك ألجل منع انتشار الجرب ،قراءة التعليمات المدونة أدناه بدقة والقيام بالعالج
الالزم عند الحاجة وفق التعليمات .وإذا عثر علی الجرب لدی احد المقربين اليك ،في الروضة أو في المدرسة و رأيت بأن في أسرتك توجد
أعراض تناسب العدوی ،يمکنك البدء بالعالج دون زيارة الطبيب .ولکن أنظر الی االستثناءات لھذه العملية في فقرة " متی ينبغي الذھاب
الی الطبيب؟".
ارشادات لمريض الجرب
الجرب يسببه عث الجرب )السوسة( طوله  ٠،٤ملم .تقوم أنثى العث بحفر ممرا بطول  ١٥-٢ملم علی سطح الجلد ،حيث تضع بيضھا فيه.
والمدة لتحول البيض الی عث الجرب قد تستغرق حوالي أسبوعان.
تحدث اإلصابة بالجرب عن طريق المالمسة الجلدية ،وعلی وجه الخصوص بزحف العث في حرارة السرير من شخص الی آخر .ان
العدوی علی سبيل المثال بواسطة أغطية السرير أمر نادر الحدوث .يمکن لألطفال علی إصابة بعضھم البعض أثناء اللعب
تظھر األعراض بعدما ازدياد عدد العث ،التي تنتج من الحساسية بالعث و افرازاته .تبث الجرب قبل ظھور اعراضه .ان األعراض
األولى عادة حكة شديدة ليلية التي تبدأ بعد  ٦-٣أسابيع من اإلصابة .تظھر الخدوش عموما بين األصابع ،في المعصمان ،علی الصدر و
بين الساقين .وغالبا ما ترتبط البشرة الملتھبة العدوی .وعندما نبحث المناطق عن كثب  ،نالحظ الممرات و البثور الصغيرة .يحتمل أن
يکون الممر طوله  ١٥-٢ملم و عرضه  ٠،٥ملم .و يمکن رؤيته بأفضل شکل بين األصابع ،وفي األعضاء التناسلية للرجال ،کما يمکن
رؤيته في األطفال الصغار علی بشرة الکف و باطن القدمين أيضا .قد يکون أحيانا من الصعب تشخيص الجرب.
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يجب أن تغسل الشراشف والمناشف و غيرھا من المالبس لمدة  ٢٠دقيقة في ماء ساخن.
يمکن تخزين المالبس الغير المستدام للماء في حقيبة بالستيکية مختومة لمدة أسبوعين.
الصقيع والحرارة تدمر العث بشكل فعال.

تستخدم لعالج الجرب مرھم يحتوي علی البيرميترين  ،الذي يفرك به الجسم بأكمله علی البشرة الجافة والباردة باستثناء الرأس ،ثم تغسل
الجلد بعد ١٥- ٨ساعة .وإذا أضطر لغسل األيدي خالل ھذه المدة ،يجب وضع المرھم مجددا ،و ينبغي تجنب التعرق .يکرر العالج بعد -١
 ٢أسبوع ،أما لألماكن الخالية من األعراض تکفي معالجة واحدة.
تتم معالجة األطفال أدنى سن  ٢عام من العمر واألشخاص المسنين اال بوصفة الطبيب .و ال يستخدم المرھم المحتوي علی البيرميترين
خالل فترة الحمل .قد تظھر اآلثار السلبية للمرھم علی شکل تھيج البشرة والحكة .ويمکن تھدئة البشرة متھيجة علی سبيل المثال بالمرھم
المحتوي علی الھيدروکورتيزون والکلورھيکسيدين.
متی ينبغي الذھاب الی الطبيب؟
إذا:
 ظھر األعراض للطفل الصغير أو المسن.
 کانت ھناك إضافة الشك في االلتھاب البكتيري.
 کانت األعراض شديدة.
 تبينت بأن الرعاية الذاتية والعالج الذاتي ال تؤثر.
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