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 החשיבות בגילוי ראשוני –מולוסקום 

המשפחה או לרופא גיליתם נגעים משונים על גופו של ילדכם , כדאי לכם לפנות לרופא 

 הילדים על מנת לקבל אבחנה מדויקת של התופעה.

 

 יבלות ויראליות –מה זה מולוסקום 

יבלות ויראליות נגרמות כתוצאה מהדבקה וירוס הקרוי מולוסקום. זהו ווירוס העובר במגע 

ישיר בין ילדים ומבוגרים או על ידי מגע בחפצים כגון, מגבת, סדינים, צעצועים, חפצים 

 טיה, הנמצאים במגע עם ילד הנגוע בווירוס.באמב

  

 כיצד מזהים את המחלה?

  יבלות ויראליות,  הן יבלות קטנות המופיעות באזורים שונים של הגוף.  -מולוסקום
היבלות נראות כנגעים מורמים מהעור בצבע בהיר ומספרם משתנה מבודדים ועד 

 מאות בפיזור שונה בגוף. 

 בגפיים אך במקרים נדירים הן מופיעות גם בריריות לרוב היבלות מופיעות בגוף ו
 ובחלל הפה, כולל עפעפיים וגם קרניות.

  במקרים שיש ילדים נוספים במשפחה שסבלו מהתופעה הרי שההורים יוכלו לזהות
 זאת בעצמם.

 

 איך מבדילים? –מולוסקום  -  יבלות רגילה או יבלות ויראליות

ים. היבלות הינן בודדות וגדולות בקוטרן ובולטות יבלות רגילות מופיעות לרוב באזור הידי

מ"מ( המופיעות במספר  0-5לגובה, בעוד שהיבלות הויראליות מולוסקום, הינן יבלות קטנות )

קטן של יבלות, אך לעיתים עלולות להיות על עור הילדים עשרות רבות של יבלות והן 

   בהירות כצבע העור. 

 מולוסקום איך זה נראה

 

 

 אחרי שהבנו שלילד/ה יש מולוסקום על גופו החשוב מכל להתחיל בטיפול.



ככל שמקדימים לטפל כשיש מספר קטן מאד של נגעים על הגוף, מחלימים מהר יותר 

 ומונעים את ההתפשטות שלהם לכל הגוף!

 מעט נגעים

  

 הרבה נגעים

  

 

 בגוף עם הרבה נגעים –שלבי החלמה 

 

 

  באיזה גילאים התופעה נפוצה? -  מולוסקום



מכלל הילדים. מולוסקום וירוס  8%-5%בעיקר בקרב ילדי הגן ובית הספר ומקיפה בערך בין 

יום וילדים עם תופעות עוריות אחרות  52 – 21מדבק! העובר במגע ישיר. זמן הדגירה נע בין 

 כמו אטופיק דרמטיטיס מראים פיזור גדול ומהיר יותר.

  ואבת או מגרדת?האם התופעה כ

וב החולים אינם מראים תסמינים פרט לגרד ברמות שונות ולעיתים רגישות וכאב. בחלק ר

 מהמקרים מופיע גירוי ואודם מסביב לנגעים במיוחד אם יש גרד.

 אופטימיות יש פתרון ומבריאים מזה!

 החלמה מלאה
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