
 

 

Ζ ςψξα είλαη κηα κεηαδνηηθή αξξψζηηα 
πνπ νθείιεηαη ζην άθαξη ηεο ςψξαο 
(Sarcoptes scabiei  var. Hominis). Σα αθάξε-
α είλαη κηα νκάδα παξαζίησλ.  Σν άθαξη ηεο 
ςψξαο είλαη αφξαην ζην αλζξψπηλν κάηη. 
Μφλν ζην αλζξψπηλν δέξκα δεη θαη πνιια-
πιαζηάδεηαη, έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ δεη κφ-
λν 4-5 εκέξεο.  
Σν παξάζηην απηφ παξαζηηεί ζηνλ άλζξσπν 
εδψ θαη 2500 ρξφληα. Τπνινγίδεηαη φηη πάλσ 
απφ 300.000.000 πεξηπηψζεηο ςψξαο εκθα-
λίδνληαη θάζε ρξφλν παγθνζκίσο. 
Σα παξάζηηα εηζέξρνληαη ζην δέξκα θαη θά-
ησ απφ απηφ δνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη γη 
απηφ νλνκάδεηαη θαη αξξψζηηα θλεζκνχ
(θαγνχξαο)ηνπ δέξκαηνο. Μεξηθά δψα 
κπνξεί λα κνιπλζνχλ κε παξάζηηα, αιιά 
απηά ηα δσηθά παξάζηηα ζπάληα επεξεάδνπλ 
ηνπο αλζξψπνπο. 
Σν ζειπθφ άθαξη  ηεο ςψξαο ειθχεηαη απφ 
ηε ζεξκφηεηα θαη ηελ νζκή ηνπ δέξκαηνο, 
ηξππά ην δέξκα θάλεη «φξπγκα» θαη δεκη-
νπξγεί ζήξαγγεο κέζα ζηηο  νπνίεο ελαπνζέ-
ηεη ηα απγά ηνπ θαη παξάγεη εθθξίζεηο 
(ηνμίλεο) πνπ πξνθαινχλ αιιεξγηθή αληίδξα-
ζε. Οη λχκθεο εθθνιάπηνληαη απφ ηα απγά, 
πξνρσξάλε ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο 
θαη ελειηθηψλνληαη κέζα ζ' απηφ. Ο ρξφλνο 
επψαζεο είλαη πεξίπνπ 20 εκέξεο.   
 Γέθα πέληε εκέξεο έσο 2 κήλεο κεηά ηελ 
πξψηε κφιπλζε θαη 1-3 εκέξεο κεηά ηελ 
δεχηεξε κφιπλζε εκθαλίδνληαη ηα ζπκπηψ-
καηα.  
πκπηψκαηα 
1νλ Φαγνχξα. Έληνλε θπξίσο ηε λχθηα θαη 
ζε πνιχ δέζηε. 
2νλ Δμαλζήκαηα. Κφθθηλα ζππξάθηα πνπ 
κνηάδνπλ κε  ηζηκπήκαηα  εληφκσλ ζην ζψ-
κα, ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα. 
3νλ Λεπηέο γξακκέο γθξη- ξνδ- θαθέ,  γξακ-
κνχιεο θαη ζηίγκαηα ζαλ κνιπβηέο( ζήξαγ-
γεο)  
4νλ Σξαχκα(πιεγή). Γεκηνπξγείηαη απφ ην 
μχζηκν θαη ηελ κφιπλζε απφ άιια κηθξφβηα.  
Σν άθαξη ηεο ςψξαο ζπλήζσο βξίζθεηαη: 
Α. ηα κσξά, ζηηο παιάκεο θαη ζηα πέικαηα
(παηνχζεο) 
Β .ηα παηδηά, ζην θεθάιη, ζην ιαηκφ, ζηνπο 
ψκνπο, ζηηο παιάκεο θαη ζηα πέικαηα 
Γ. ηνπο ελήιηθεο,  ζηα δάθηπια ησλ ρεξηψλ 
θαη ησλ πνδηψλ, ζηηο καζράιεο, εζσηεξηθά 
ζηνλ θαξπφ, κέζα θαη έμσ απφ ηνπο αγθψ-
λεο θαη πίζσ απφ ηα γφλαηα. 
Γ. ηηο γπλαίθεο, γχξσ απφ ηηο ζειέο ησλ 
καζηψλ θαη 
Δ. ηνπο άληξεο, ζηα γελλεηηθά φξγαλα. 
 
Μεηάδνζε 
Ζ ςψξα κεηαδίδεηαη κε ζηελή θαη παξαηεηα-
κέλε ζσκαηηθή επαθή π.ρ. κε ζεμνπαιηθή 
επαθή αιιά θαη φηαλ παίδνπκε κε ην ζψκα 
ηνπ άιινπ, ηνλ θξαηάκε αγθαιηά , θ.ι.π.  

Ζ ςψξα κπνξεί λα κε-
ηαδνζεί επίζεο κε πα-
ξαηεηακέλε επαθή κε 
κνιπζκέλα αληηθείκελα 
φπσο ζεληφληα, πεηζέ-
ηεο, έπηπια, ελδχκαηα, 
δειαδή ,κπνξεί λα κε-
ηαδνζεί θαη ρσξηο ηελ 

άκεζε δεξκαηηθή επαθή. 
ΓΔΝ κεηαδίδεηαη, απφ κηα απιή ρεηξαςία ή 
έλα ζχληνκν αγθάιηαζκα ή ηε ιεθάλε ηεο 
ηνπαιέηαο, θ.ι.π. αξθεί λα ηεξεζνχλ φινη νη 
θαλφλεο αηνκηθήο θαη δεκφζηαο πγηεηλήο. 
Ζ ςψξα εκθαλίδεηαη εθεί φπνπ ππάξρνπλ 
πνιιά άηνκα, φπσο: Ννζνθνκεία, ζρνιεία, 
λεπηαγσγεία, ζηξαηψλεο, γεξνθνκεία, θπια-
θέο, θ.α. 
ηαλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη αηνκν 
κε ην παξάζηην είλαη πνιχ εχθνιν λα 
«θνιιήζνπλ» φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 
Κιηληθέο κνξθέο ςψξαο 
Α. Κνηλή ςψξα 
Β. Ννξβεγηθή ςψξα(πεξηγξάθεθε γηα πξψηε 
θνξά  ην 1847 ζε ιεπξνχο ηεο Ννξβεγίαο) 

Γ. Φψξα ησλ δψσλ 
Γ. Οδψδεο ςψξα 
Δ. Φψξα ησλ βξεθψλ θαη κηθξψλ παηδηψλ 
θαη 
Ε. Φψξα ησλ θαιιηεξγεκέλσλ αηφκσλ 
 
Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία 
ηαλ δείηε ηα πξψηα «ζππξάθηα» θαη φηαλ 
ζαο μππλήζεη ηε λχθηα ε θαγνχξα, πξέπεη 
λα επηζθεθηείηε ηνλ δεξκαηνιφγν γηα λα γίλεη 
έγθαηξε - ζσζηή δηάγλσζε θαη ζσζηή ζεξα-
πεία. 
ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε αλνζνθαηα-
ζηνιή π.ρ. άηνκα κε AIDS, ζηα άηνκα πνπ 
δνπλ ζε ηδξχκαηα, ζηα πλεπκαηηθά θαζπζηε-
ξεκέλα άηνκα  θαη ζηα πνιχ ειηθησκέλα 
άηνκα,  εθδειψλεηαη ε Ννξβεγηθή ςψξα 
πνπ ηα ζπκπηψκαηα ηεο είλαη πην ζνβαξά. 
Ζ ςψξα δελ αθήλεη κφληκε αλνζία 
 
Πξφιεςε 
 1νλ Σν κέινο κηαο νηθνγέλεηαο νθείιεη λα α-
λαθνηλψζεη φηη έρεη «ζππξάθηα»ζε κέξνο 
πνπ δελ ηα βιέπνπλ νη άιινη θαη ηε λπθηεξη-
λή θαγνχξα γηαηί ζε ιίγν φια ηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηαο ζα «θνιιήζνπλ». Ζ θαιχηεξε 
πξφιεςε είλαη ε ηαπηφρξνλε ζεξαπεία ζε 
φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 
2νλ Δπεηδή φηαλ βγαίλεηε κε θίινπο, γλσ-
ζηνχο ή ζπγγελείο, φηαλ εξγάδεζηε ζε ζρν-
ιεία, λεπηαγσγεία, φηαλ βξίζθεζηε ζε  ζηξα-
ηψλα, ζε λνζνθνκείν ή φπνπ αιινχ ππάξρεη 
ζπλσζηηζκφο θαη ΓΔΝ γλσξίδεηαη θάησ απφ 

ηα ξνχρα ηη θξχβε-
ηαη,  δειαδή, αλ θά-
πνην άηνκν πάζρεη 
απφ ςψξα, γηα λα 
πξνιάβεηε ηελ αξ-
ξψζηηα κπνξείηε λα 
θάλεηε ηα εμήο: 
Απνθχγεηε ηε ζηελή 
επαθή θαη ηελ πα-
ξαηεηακέλε αγθαιηά 
ε επίζθεςε ζε λν-
ζνθνκείν ή ζε 
ίδξπκα  απνθχγεηε 
εθηφο ησλ πην πά-
λσ ,θαη λα θάζεζηε ζηα θιηλνζθεπάζκαηα 
ησλ  αξξψζησλ  
Με θνξάηε εζψξνπρα ή ξνχρα ή θάιηζεο 
άιισλ αηφκσλ (πνπ δελ γλσξίδεηαη αλ είλαη 
άξξσζην ή φρη) 
Δάλ έξζεηε ζε άκεζε επαθή κε αηνκν πνπ 
πάζρεη πξέπεη λα πάηε ακέζσο ζηνλ δεξκα-
ηνιφγν, κελ πεξηκέλεηε λα εκθαληζηνχλ ηα 
ζπκπηψκαηα. 
Σα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ θνκκέλα λχρηα 
θαη θπξίσο φηαλ  είλαη άξξσζηα γηα λα απν-
θχγεηε ηηο κνιχλζεηο, επίζεο, λα ππελζπκί-
δεηε  θαζεκεξηλά ηα παηδηά λα πιέλνπλ ηα 
ρέξηα ηνπο θαη λα επηκέλνπλ ζηηο παιάκεο 
θαη αλάκεζα ζηα δάθηπια.    
3νλ Γηα ηελ ςψξα ΓΔΝ ππάξρεη εκβφιην  
4νλ Ζ ςψξα πνιιέο θνξέο κνηάδεη κε άιιεο 
δεξκαηνπάζεηεο φπσο, ην έθδεκα, ε μεξν-
δεξκία, ε δεξκαηίηηδα εμ' επαθήο, ην κνιπ-
ζκαηηθφ θεξίν, ην θαξκαθεπηηθφ εμάλζεκα, 
γη απηφ πξέπεη ακέζσο λα πάεη ην άηνκν 
ζηνλ δεξκαηνιφγν. 
5νλ ηαλ ππάξρεη άξξσζην άηνκν ζηελ νηθν-
γέλεηα εθηφο απφ ηε ζεξαπεία πνπ πξέπεη λα 
θάλνπλ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ην ίδην 
ρξνληθφ δηάζηεκα, πξέπεη λα δψζεηε κεγάιε 
πξνζνρή θαη ζην πεξηβάιινλ. Πνιχ θαιφο 
θαζαξηζκφο(απνιχκαλζε ζε φιεο ηηο επηθά-
λεηεο)  θαη λα ζηδεξψλνληαη φια ηα ξνχρα 
κεηά ην πιχζηκν.   
Μηθξή ζπκβνπιή 
Μεγάιε πξνζνρή ζην πιχζηκν, ε ρακειή 
ζεξκνθξαζία ΓΔΝ ζθνηψλεη ηα παξάζηηα 
αιιά θαη πνιιά άιια κηθξφβηα. Μπνξείηε 
(φηαλ δελ ζα ππάξρεη πιπληήξην) λα βάδεηε 
ζε κηα κεγάιε θαηζαξφια λεξφ κε νμπδελέ (2 
κέξε λεξνχ, 1 νμπδελέ) θαη λα βξάδεηαη ηα 
αζπξφξνπρα. 
ΠΡΟΟΥΖ νη έγθπεο γπλαίθεο πξέπεη λα α-
θνινπζνχλ ζεξαπεία ΜΟΝΟ απηή πνπ ζα 
ηεο δψζεη ν δεξκαηνιφγνο ή ν γηαηξφο ηεο. 
 
Φψξα ή Ξπζκφο αλαθέξεηαη ζηελ Αγία 
Γξαθή ,ζην Γεπηεξνλφκην 28:27 θαη  ζην 
Λεπηηηθφ 21:20 σο κηα κεηαδνηηθή δεξκαηηθή 
αξξψζηηα. χκθσλα κε ην Μσζατθφ λφκν, 
φπνηνο παξάθνπγε ηε θσλή ηνπ Θενχ ζα 
ηηκσξείηo  κε αξξψζηηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
θαη κε ςψξα, κε ηάζηκε. Δπίζεο, απφγνλνο 
ηνπ Ααξψλ πνπ είρε ςψξα δελ επηηξεπφηαλ 
λα πιεζηάζεη ην ζπζηαζηήξην, νχηε λα πξν-
ζθέξεη πξνζθνξά ζην Θεφ (Λεπηηηθφ 20:21-
23, 22:22).  

Πεγή: http://www.jesuslovesyou.gr/  
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Σν παξάζηην πνπ πξνθαιεί αξξώζηηα  ζηνλ άλζξωπν,  

κεηαδίδεηαη κεηαμύ αλζξώπωλ θαη όρη από δών ζε άλζξωπν θαη αληίζηξνθα.  

Πξνζβάιιεη όιεο ηηο θπιέο, όιεο ηηο ειηθίεο θαη όιεο ηηο θνηλωληθέο ηάμεηο.  


