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 آپ خارش کے بارے میں
کیا جانتے ہیں

متاثــرہ  جــو  وئــے،  کرتــے  اســتعمال  کا   Permethrin

مریضوں کے لئے ٪5 اور روک تھام کے%1 لئے ســاتھ کریم کی 
شــکل میــں دســتیاب ــے. یــہ ترجیــح دی جاتــی ــے کــہ 
مریــض ایــک گــرم پانــی غســل لیتــا ــے اور جســم کــو صابــن 
ســے دھوتــا ــے اور اســے عــالج کــے اســتعمال ســے پہلــے 
خشــک کرتــا ــے. کســی بھــی متاثــرہ حصــوں مسیــت پــورے 

جسم پراطالق کریں
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خــارش کــی تشــخیص ابتدائــی طــور پــر مریــض کــی جلــد کــی جانــچ 
پڑتــال کرکــے اس بــات کا یقیــن کــر لیتــا ــے کــہ جلــد کــی ظاہــری 
ــق  ــا ــے .تصدی ــر وت ــں ظاہ ــی جگہــوں می ــول ک شــکل ظہــور معم
کرنــے کــے لئــے یــہ ممکــن ــے چھوٹــا ســا پھولــوں کــی منونــہ لگانــے 
کــے بعــد انفیکشــن کــی ســائٹ کــے خوردبیــن امتحــان کــی طــرف 

سے خارش کی موجودگی جلد کی تشکیل پر وتی ے
- Centres for Disease Control and Prevention in the 

   United States of America (CDC)

- British Health Protection Agency (HPA)

- Mayo Clinic

- The National Health Service of the United 

   Kingdom (NHS)

- Australian Government Health Information 

   Service website (health.vic)

- World Health Organization (WHO)
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ارَش جُوں (Sacroptes scabiae) اور جلد پر 
َ
کی وجہ ســے مائٹ)خ

ظاہر وتا ے
بعــض جســم کــے حصــوں میــں عالمــات کــی شــدید جلــد کــی شــکل 

میں عالمات ظاہر وتے ہیں
جسم کے کچھ حصوں میں جلد میں moths کے انڈے کی موجودگی 

کی وجہ سے جلد کے نیچے کی شدید درد وتی ے

• ســخت خــارش جُــوں کا ایــک شــدید شــکل ــے جــو عــام طــور 
پــر پرانــے افــراد پــر اثــر انــداز کرتــی ہیــں، جــو مدافعتــی کمــزور 
ہیــں اور وہ کمــزور یــا کمــی احســاس کــی وجــہ ســے اپنــی جلــد کــو 

مسح نہیں کرسکتے ہیں.

• ســخت خــارش جلــد پــر موٹــی پــرت کــی موجودگــی کــی 
ــوں  طــرف اشــارہ کرتــی ــے، جــس میــں بــڑی تعــداد میــں جُ
(تقریبا 2 ملین) وتی ے اور اس وجہ سے یہ بہت متعدی ے.

• متاثــرہ شــخص کــی مدافعتــی حیثیــت کــو تبدیــل کرنــے کــی 
وجہ سے اس قسم میں خارش نہیں وسکتی.

عالمــات ایــک خــارش کــی شــکل کــے ســاتھ شــروع وتــی ــے 
جــو رات میــں زیــادہ شــدید ــو جاتــی ــے، خــاص طــور پــر بیمــاری 

کی ملبائی کے ساتھ خارش کی شدت میں اضافہ وتا ے

چھوٹــے ســرخ گرینلــز خمصــوص جگہــوں میــں، یعنــی پیــٹ 
ــوں،  ــی، آلی ــوں، کالئ ــرد)، انگلی ــے ارد گ ــرد اور اطــراف ک (ارد گ
ــارش اور  ــکتا ــے. خ ــر وس ــان ظاہ ــے درمی ــز ک ــوں اور جینٹل ران
عــالج کــی نظــر انــداز کــی شــدت کــی وجــہ ســے بیکٹیریــل 

انفیکشن جیسے پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ے

سخت خارش جُوں (ناروے) 5

خــارش دنیــا بھــر میــں پایــا جاتــا ــے. انفیکشــن بغیــر کســی 
رعایــت کــے بغیــر خمتلــف نســلوں اور مساجــی طبقــات ســے 
بچــوں اور بالغــوں کــو متاثــر کرتــی ــے.اس طــرح کــے صحــت 
ــے گھــروں، نرســیاں اور جیلــوں جیســے بھیــڑ  ــی دیکــھ بھــال ک ک
ــراکت  ــر ش ــے پ ــر وســیع پیمان ــں انفیکشــن پ ــوں می ــی جگہ ک

وتی ے

خــارش جُــوں صــرف انســانی جلــد میــں رہتــی ــے. انفیکشــن 
متاثرہ شخص سے دوسروں کو منتقلی وتا ے

- خارش جُوں کے ساتھ طویل جلد کا رابطہ.

- متاثرہ لباس کا استعمال.

- متاثرہ برش کا استعمال.

منتقلی کا طریقہ3

عالمات 4

بیماری کی تعریف1

اعلی خطرہ آبادی2
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