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 سالدانه جلدی
لطفا برای حصول اطمينان در مورد اينكه اين معلومات برای طفل .  اين ورقه معلوماتی فقط برای مقاصد تعليمی می باشد: رفع مسؤليت

. شما درست است يا نه با داآتر و يا ساير آارآنان مسلكی صحی مشوره نماييد  
 

 سالدانه جلدی چيست؟
.  اين مرض ايجاد زخم و ارچيق می نمايد.  ست آه توسط پارازيتی بنام لشمانيا بوجود می آيدسالدانه جلدی يك مرض مزمن پوستی ا  

 
 شخص چگونه مصاب می شود؟

اين مرض از طفل يا شخص بالغ مصاب به .  آلوده  صورت می گيرد) سند فالی(مصاب شدن از طريق گزيده شدن توسط يك نوع پشه 
.  ليا پشه سند فالی موجود نيست تا اين آلودگی را سرايت دهددر آسترا.  شخص ديگر سرايت نمی تواند  

 
. تمام اطفالی آه در آستراليا با سالدانه جلدی ديده می شوند، در خارج، از قبيل افغانستان، ايران يا پاآستان  دچار اين آلودگی شده اند  

 
 عالج چيست؟ 

برای موارد زياد شديد تر، اآثرا معالجه را با فلوآونازول از طريق .   می شوددر موارد ماليم هيچ معالجه ای الزم نبوده و خود بخود بهتر
معالجات ديگر، برای آلودگی دوام دار، پيچكاری مكرر در دور و بر زخم جلدی و يا تزريق .  شروع می نماييم) شربت و يا تابليت(دهن 

. دوا برای چندين روزاز طريق قطره داخل رگ را در بر می گيرد  
 

  معالجه آسان است؟آيا
نهايتا تمام آلودگی موفقانه قابل .  رشد آن خيلی اهسته بوده و معالجه اين مرض آهسته می باشد.  سالدانه جلدی يك مرض مزمن می باشد

. عالج بوده، اما ممكن است اثر زخم باقی بماند  
 

 آيا پوشاندن زخم جلد ضرورت است؟  
.پوشاندن زخم ها ممكن است  از خشك شدن شان جلوگيری نمايد.  دزخم ها برای ديگران ساری نيستن.  نخير  

 
 آيا طفل من می تواند به مكتب برود؟

سالدانه جلدی از اطفال مصاب به اطفال ديگر سرايت نميكند.  دليلی ندارد آه بخاطر اين مشكل از مكتب رفتن شان جلوگيری به عمل آيد.  
.  می تواند  به خوشی برای مكتب تيلفون نموده ويا مكتوب بنويسداگر مكتب اين موضوع را نفهمد، داآتر تان  

 
 بخاطر داشته باشيد  

     •     سالدانه جلدی ساری نيست
     •     اطفال مثل معمول به مكتب رفته می توانند

     •     زخم ها را پاك نگهداريد
     •     برای آلودگی مصر ممكن است دوا ضرورت باشد

   
  

  

 
   

 
 شفاخانه اطفال در ويستميد

 The Children's Hospital at Westmead 
  3585 9845 (02) :تيلفون
  3562 9845 (02)   :فكس

http://www.chw.edu.au/  
 

راندويك  , شفاخانه اطفال سيدنی   
     Sydney Children's Hospital, 

Randwick 
يلفونت : (02) 9382 1688  

  1451 9382 (02)   :فكس
http://www.sch.edu.au/ 

      شبكه صحی اطفال هنتر   ,آاليدوسكوپ
   Kaleidoscope, Hunter Children’s 

Health Network 
  3670 4921 (02) :تيلفون
  3599 4921 (02)   :فكس

www.kaleidoscope.org.au 
 

© The Children's Hospital at Westmead, Sydney Children's Hospital, Randwick and Kaleidoscope – Hunter Children’s Health Network- 2005-
2007. 

 
 


