
پوستی) لشمانيازيس(سالک    
لطفا با دکتر خود و يا ساير متخصصان سالمت و . اين برگه ی اطالعاتی فقط به هدف آموزشی تهيه گرديده است. سلب کننده

. صحبت نماييد, که اين اطالعات برای فرزند شما مناسب می باشدبهداشت جهت اطمينان از اين  

پوستی چيست؟) لشمانيا زيس(سالک   
و .ايجاد می گردد) نوعی انگل(لشمانيا , پوستی يک نوع عفونت مزمن پوستی است که توسط يک نوع انگل)  لشمانيا زيس(سالک 

.سبب بروز زخم ها ی التهابی  و يا دلمه يا زخم سطحی می گردد  

 چگونه به آن  مبتال می شويم؟
لی  سالک از کودک ويا بزرگسال مبتال به فرد ديگری و. در صورت گزيده شدن توسط  پشه ی خاکی عفونی اين فرد مبتال می شود

.وجود ندارد, در استراليا پشه های خاکی که سبب انتقال عفونت می شوند. انتقال نمی يابد  
ايران و پاکستان به اين نوع , خارج استراذيا و از کشورها يی مثل افغانستان, پوستی)  لشمانيا زيس(تمامی کودکان مبتال به  سالک 

. ت پوستی مبتال شده اندعفون  

 روش درمانی چيست؟
ما اغلب درمان با , ولی برای موارد شديد تر. و به خودی خود بهبود می يابند, موارد خفيف احتياج به هيچ نوع درمانی احتياج ندارند

ساير روش های . مرا از راه خوردن با دهان به صورت قرص ويا شربت تجويز می نمايي) يک نوع داروی ضد قارچ(فلوکونازول 
درمانی؛ برای عفونت های مداوم شامل تزريقات مکرر در نواحی اطراف ضايعات پوستی يا تزريق مايعی در خون توسط سرم 

.برای مدت چند روز می باشد) رگ ها(داخل عروقی   

 درمان تا چه ميزان آسان است ؟
. يشرفت می نمايد و درمان آن تا حالت بهبودی آهسته استبه آرامی پ. يک وضعيت مزمن می باشد, پوستی)  لشمانيا زيس(سالک 

.ولی ممکن است که جای زخم باقی بماند, احتماال تمامی عفونت ها را با موفقيت می توان درمان نمود  

 آيا نياز است که روی زخم را بپوشانيم؟
پوشاندن زخم ممکن است که شبب تازه ماندن و جلوگيری از خشک . ضايعات پوستی سبب انتقال عفونت به ديگران نمی شوند. خير

. شدن زخم گردد  

 آيا فرزند من می تواند به مدرسه برود؟
يلی برای نفرستادن آنان به يچ دلiو . سبب انتقال عفونت به ساير کودکان نمی شوند, پوستی)  لشمانيا زيس(کودکان مبتال به سالک 

اگر مدرسه متوجه اين مساله نشد دکتر شما با کمال خوشحالی می تواند به مدرسه تلفن بزند . مدرسه به دليل  وضعيتشان وجود ندارد
.و يا نامه بنويسد  

 به ياد داشته باشيد
پوستی مسری نمی باشد)  لشمانيا زيس( سالک ●  
د بچه ها می توانند به مدرسه برون●  
اريد زخم را تميز نگه د●  
. استفاده از دارو به دليل عفونت مداوم ممکن است نياز باشد●  
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