
العالج:

املسببة  الطفيليات  من  النهائي  التخلص  إلى  العالج  يهدف   •
للمرض، وذلك باستخدام دهانات موضعية مثل البيرميترين.

يتم إجراء حمام ماء ساخن واستخدام الصابون ومن ثم يجفف 
اجلسم بشكل جيد، ثم يدهن اجلسم بالدواء.

طريقة االستخدام بالنسبة 
حمللول البيرميترين %5 

Kwellada lotion -%5 
Permetrin

العمر
الكمية املستخدمة 
حسب العمر/مل

يجب استشارة الطبيبمن 1 يوم حتى 2 شهر

3.75من 2 شهر حتى 1 سنة

7.5من 1 سنة حتى 5 سنوات

15من 6 سنة حتى 12 سنة

من 30 إلى 60من 12 سنة وفوق

وذلك  للسرير  الذهاب  قبل  لياًل  الدواء  استخدام  ويفضل   •
أما  القدم  عقب  حتى  الذقن  من  بأكمله  اجلسم  على  بوضعه 
فروة الرأس والوجه فيجب عالجهما فقط عند األطفال أقل 
من سنتني أو طريحي الفراش وبعض األشخاص ذوي املناعة 
الضعيفة. )يحتاج املصاب إلى شخص يعاونه في دهان املناطق 

التي اليطولها من اجلسم كالظهر وبني الكتفني(.

• يترك الدواء على اجلسم ملدة تتراوح بني 8-14 ساعة، ومن 
لألطفال  بالنسبة  )خاصة  الدافئ  باملاء  االستحمام  إعادة  ثم 
للبيرميترين(،  املرتفع  التركيز  الذين قد تتحسس بشرتهم من 
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باملقابل إذا ما ُغِسلَت اليدان قبل مضي أول 8 ساعات من 
وضع الدواء فيجب إعادة وضع الدواء مرة أخرى وتركه 

حسب التعليمات. 
• ويجب قص األظافر وتطبيق العالج حتت حوافها احلرة.

• عند املرأة املرضع يزال الدواء من احللمة قبل الرضاعة 
ويعاد دهنها بعد ذلك. 

• من الضروري عالج كل املخالطني ويجب على كل من 
يستخدم العالج اتباع التعليمات املرفقة بالنشرة الدوائية 

بدقه.
• ميكن تكرار العالج بعد مضي أسبوع، لكن مينع تكراره 
بعد ذلك دون االستشارة الطبية ألن االستخدام الزائد قد 

يهيج اجللد.
• يجب عالج جميع أفراد األسرة حتى وإن كان ال يوجد 

لديهم أي أعراض.
امللطفة  والكرميات  احلكة  مضادات  استعمال  ميكن   •
بعد  لعدة أسابيع  التي قد تستمر  لتقليل احلكة اجللدية 

القضاء على طفيلي اجلرب. 

مع دعائنا للجميع بالسالمة، 
وللمصابني بالشفاء العاجل

الــجـــــــــرب
مشاكله وعالجه



123

مقدمة:
اجلرب مرض شائع تسببه سوسة صغيرة جداً يصعب رؤيتها 
بالعني املجردة تسمى القارمة اجلربية، يصيب األغنياء والفقراء 
وكل األجناس والشعوب، وميكن أن يصيب كافة الفئات العمرية 
من األطفال الرضع إلى كبار السن، يحدث اجلرب في اخلريف 
والشتاء، ويظهر العرض بعد 4-6 أسابيع من العدوى وفوراً عند 

تكرار إصابة شخص شفي سابقاً.

جماعية  تكون  قد  والتي  الليلية  احلكة  ظهور  مييزه  ما  أهم 
العائلة مع وجود طفح حطاطي )ذو حبوب صغيرة  أفراد  بني 
ومرتفعة(. وقد توجد األنفاق على جوانب األصابع وبينها، وهي 
الطبقة  عبارة عن مسارات خطية حفرتها سوسة اجلرب في 

السطحية للجلد.

الطفيليات املسببة للجرب تفضل األماكن الدافئة من اجللد، 
لذلك تكون أكثر انتشاًرا في ثنايا اجللد مثل اإلبطني، وبني 
األصابع، وحول السرة، واألرداف واملرفقني، وباطن الرسغ، 
التناسلية )العضو الذكري(،  الثدي واألعضاء  وحول حلمة 

وقد يشتبه اجلرب مع األكزمية واحلزاز املسطح.

في األطفال الصغار والرضع قد يصيب أماكن غير معتادة 
الرأس والرقبة واألخمصني  الوجه وفروة  في اجلرب مثل 
)باطن القدمني(، لذلك يجب متييزه عن األكزميا والسعفات.

كيف ينترش املرض:

اجلرب هو مرض معٍد، ينتقل عادة باملالمسة اجللدية واملعاشرة 
املزدحمة  األماكن  أكثر في  العدوى بسهولة  وتنتشر  اجلنسية، 
مثل:  املباشر  التماس  من  الكثير  فيها  التي  احلاالت  وفي 
احليوانات  من  ينتقل  وقد  املخيمات،  السجون،  املعسكرات، 
أو  الزحام.  من  أو  الصحية  العناية  سوء  بسبب  أو  لإلنسان، 
استعمال الفوط واملناشف أو أغطية الفراش أو املالبس امللوثة 

واخلاصة بشخص مصاب.

الوقاية:

في  أيام(   3-2( يعيش  أن  للجرب ميكن  املسبب  الطفيلي  ألن 
اللباس، الفراش، أو الغبار فمن احملتمل أن يصاب املريض من 
شخص آخر مصاب يشترك معه في: السرير أو البطانيات أو 
الشراشف أو املناشف. فيجب أن تغسل باملاء احلار وأن تتعرض 
الشخصية  األغراض  جمع  أيضاً  وميكن  والشمس.  للتهوية 
ملدة  اإلغالق  محكم  بالستيكي  كيس  في  ووضعها  للمصاب 

أسبوع.


