
 درمان

  ضدعفوني كليه البسه تمام اعضاء خانواده فرد آلوده

)بهترين روش ضدعفوني در آب جوش قراردادن به  

 دقيقه مي باشد(03مدت 

        درمان تمام اعضاء خانواده همزمان با هم در يك

 روز

 به شرح ذيل: شامپو پرمترين استفاده از 

ابتدا موها را با آب و شامپو معمولي بشوييد سپس با مقداري از   

شامپوي پرمترين بطوريكه كليه موها را آغشته نمايكد مكاسكا       

دهيد تا كف شامپو به تمام موهاي سر بويژه به قسمت نزديك   

دقيقه روي سر بماند و در نهكايكت   03ريشه موها برسد و بمدت

 آبكشي نماييد.

 

       در هنگام استفاده از شامپوي پرمترين مكراقكبكت

باشيد كه بامخاط چشم، بيني، دهان تماس نداشتكه  

 باشد.

     در صورت تجويز پزش  معالج، آنتي هيستكامكيكن

 براي جلوگيري از خارش و زخم شدن مصرف كنيد.

  پس ازاستحمام از البسه اي استفاده نماييد كه قبال

 ضد عفوني شده باشد.

   براي ازبين بردن رش  بايد پس از استحمام موهكا

دقيقه بكا     03را به سركه سفيد آغشته نماييد و بعد از

 شانه دندانه ريز شانه نماييد 

  درنهايت پس ازي  هفته استفاده ازشامپو پرمترين

 را تكرار نماييد. 

تشخيص قطعي: ديدن شپش و رشك با مشخصات 

در معاينه بايد دقت شودكه شوره و باليني است و 

 پوسته ريزي سر از رشك تشخيص داده شود.

طول مو، جنس ، سن و رنگ مو تاثيري در انتقال شپش نداشته استفاده 

 ازشامپو  معمولي باعث از بين رفتن يا پيشگيري از آن نمي شود .
 

تراشيدن موها اگر چه موثر است اما راه حل مناسبي به شمار نيامده كامال 

 غيرضروري است

منبع:كتابچه ارتقاي بهداشت فردي دانش آموزان در 

زمينه آلودگي به شپش )وزارت بهداشت(، حشره شناسي 

 پزشكي، دكتر موسي كاظمي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  بهداشتي درماني تهران

 معاونت بهداشت

 مركز بهداشت جنوب تهران

 9-475-22-1199کد رسانه:

 گروه هدف:

 آموزگاران، والدین 

 دانش آموزان 

 شپش سر



  مقدمه:مقدمه:

دانش آموزان در مدرسه به عكنكوان      و حضوربا شروع مدارس 

محيط عمومي، يكي از مشكالتي كه بين دانكش آمكوزان بكه        

خصوص دختران مورد توجه قرار مي گيرد،  شپش سر است كه 

 در سنين دبستان نسبت به ساير مقاطع شيوع بيشتري دارد.

 مشخصات كلي

   شپش حشره ايي است كوچ  و بدون بال 

  :سه نوع شپش درجوامع انساني وجود دارد كه عبارتند از

 شپش سر، شپش تن و شپش عانه 

      شپش بدن و شپش سر بسيار شبيه يكديگر هسكتكنكد

فقط اندازه شپش سركوچكتر و رنگ آن تيره تر و رنكگ  

  شپش بدن كمي روشن تر است . 

    رش  همان تخم شپش است)بيضي شكل وسفيد رنگ

 به اندازه ته سنجاق(
 

 

     

                     

 شپش سر

   زيستگاه اصلي شپش سر البالي موها و بر روي پوسكت

 سر بخصوص نواحي پشت گوش و پس سر ميباشد.

  2-4ميليمتر و طول شپش مكاده       2  -0طول شپش نر 

 ميليمتر بوده و رنگ آن سفيد خاكستري است.

  شپش سر بزرگتر و كدرتر از شپش تن و سر آن درشت

 تر مي باشد.

          شپش سر خود را محكم به تار مو چسبكانكيكده و بكه

 خونخواري مي پردازد.

 روز( است.01طول عمر شپش حدود يكماه )متوسط 

  روز تقريبا درطول عمر خكود     23-03شپش ماده درطي

 تخم ميگذارد و بعد از آن مي ميرد. 053-03

 ميزان شيوع

 .شپش سر در كودكان بيشتر از ساير گروههاي سني است 

 .شپش در جوامع پر جمعيت شايع تر است 

 .شپش درسفيد پوستان شايع تر از سياه پوستان است 

 .شپش درجنس مؤنث شايع تر از جنس مذكر است 

 .شپش در فصل سرما شايع تر از فصل گرما است 

       شپش سر در مقايسه با شپش هاي عانه و تكن ازشكيكوع

 باالتري برخوردار است. 

 

 
 

 

 

 
 

      

 

 

 راه هاي انتقال

  ،ازطريق تماس مستقيم افراد سالم با افراد آلوده )تماس سر

 تماس بدن،تماس جنسي( 

        ازطريق تماس غير مستقيم بصورت استكفكاده ازوسكايكل

شخصي آلوده :لباسها، پتو، ملحفه، شانه، ككاله، روسكري،      

 هتل، مسافر خانه ها و...

 ازطريق قراردادن اشياء آلوده به رش  و شپش بر روي هم 

  ازطريق صندلي هاي سالن اجتماعات، كالسها، وسايل نقليه

عمومي )اتوبوس،مترو،قطار( كمدهاي لباس در حمام هكا و      

 استخرهاي عمومي 

 

 

 

بطوركلي عوامل مؤثر بر شدت و شيوع         

انواع شپش شامل سن، جنس، نژاد، وضعيت 

 اقتصادي و اجتماعي ميباشد.

 عالئم باليني

خارش شديد بدن و سر به علت تحري  سيستم ايمنكي  -0

 بدن و آزاد شده هيستامين ها

التهاب و تورم در ناحيه ريشه مو بدليل خاراندن شديد و -2

 زخم كردن پوست

بزرگ شدن و حساس شدن غدد لنفاوي پشت گوش و   -0

 پشت سر و گردن

 وجود عفونتهاي پوستي و فرصت طلب در ناحيه ابتالء-4

 

 

 

 

 

 

 راه هاي پيشگيري

          رعايت دقيق اصول بهداشت فكردي)بكخكصكوص

استحمام مرتب و رعايت بهداشت و سكالمكت مكو و        

 پوست(

    شستشو منظم البسه از جمله روسري، كاله مقنكعكه

،شال و... ، درمعرض آفتاب خش  كردن و اطو ككردن       

 لباسها

     پرهيز ازتماس با لوازم شخصي و لباس هاي افكراد

 آلوده

 عدم استفاده از شانه، برس، كاله و... ديگران 

         گزارش و ارجاع موارد آلوده شناسايكي شكده بكه

 نزديكترين مركز بهداشتي ودرماني و يا خانه بهداشت

         كنترل هفتگي موي سر دانش آمكوزان بكويكژه در

 مدارس دخترانه


