
 

 

 

 

 

 

 مقدمه
شايع ترين آلودگي هاي انگلي در سراسر دنياست كه مي تواند موجب ترد اجتماعي افراد و خانواده هاي مبتال پديكلوزيس 

ردد . شپش شبانه گ شاز خارشود . پديكلوزيس همچنين مي تواند باعث افت تحصيلي دانش آموزان به علت بي خوابي ناشي 
اپيدمي ها مي تواند اقشار مختلف جامعه را مبتال سازد .افزايش  به جامعه و يا طبقه اجتماعي خاصي مربوط نبوده بخصوص در

سطح آگاهي و مهارت كاركنان بهداشتي و درماني ، تشخيص و درمان صحيح مبتاليان افزايش سطح آگاهي جامعه و رعايت 
  اصول بهداشت فردي و محيط توسط افراد و خانواده ها از راههاي مهم مبارزه با شپش است . 

ي شپشمشخصات كل  
ساني    سر     شپش هاي ان ستند . آنها مي توانند  شراتي كوچك ، بدون بال و خونخوار ه سان آلوده كنند.   ،ح تن يا عانه را در ان

ام دارد كه بيضي شكل ، سفيد رنگ و به اندازه ته سنجاق است و برحسب نوع به موو درز لباس ها مي        رشك ن تخم شپش  
  چسبد .

                .به انسان ممكن است موجود ديگري نمي تواند به عنوان مخزن عمل كندانتقال شپش انسان فقط از انسان 

  انواع شپش انساني عبارتند از :

 شپش عانه -3شپش تن              -2شپش سر          -1

ايد را زشپش براي خونخواري پوست را سوراخ مي كند بزاق خود را در زير پوست ميزبان تزريق نموده با مكيدن خون مواد 
  نيز دفع مي نمايد . تلقيح مواد زايد و بزاق به زير پوست منجر به ايجاد برآمدگي قرمز رنگ خارش داري مي شود.

  شپش سر
در البه الي موهاو بر روي پوست سر بخصوص در نواحي پشت گوش و پس سر ديده "شپس سر و رشك هاي آن معموال

در تمام پوست سر و حتي محاسن و ديگر بخش هاي مودار بدن ديده مي مي شود. ولي در شرايط آلودگي شديد ممكن است 
  شود . كه رنگ آن سفيد مايل به خاكستري است . 

 راهنماي آموزشي و دستورالعمل مراقبت پديكلوزيس 



 

 

 

 

  روشهاي انتقال شپش سر

اجتماعي در معرض خطر ابتال به شپش سر قرار دارد.اين آلودگي بخصوص –انسان با هر زمينه اقتصادي :  انتقال مستقيم

در مدارس ابتدايي ممكن است همه گير شود. همچنين آلودگي به اين شپش نزد دختران بيش از پسران و در كودكان شايع 
  تر از بالغين است. 

، روسري ،  برس سر،كالهر حوله ،شانه ،س با اشيا آلوده نظيدر اثر تما ":انتقال شپش سر عمدتا انتقال غير مستقيم
مقنعه و چادر نماز ، متكا و لباس هاي خواب و ...كه به طور مشترك مورد استفاده قرار بگيرند و يا اينكه در يك جا بر روي 
هم قرار داده شوند صورت مي گيرد ، همچنين بوسيله صندلي هاي سالن هاي اجتماعات ، كالس ها ، وسايل نقليه عمومي 

  كمد هاي لباس ، حمام هاي عمومي ، رختكن استخرها و ... انتقال انجام مي شود . ،

  تشخيص شپش :
  سر، تن يا عانه در جامعه آلوده به شپش در يكي از نواحيوجود خارش مورد مشكوك: 

 پشت گوش ومورد احتمالي: وجود ضايعات به صورت خراش جلدي با يا بدون عفونت و وجود آدنوپاتي موضعي در ناحيه 
  گردن(در آلودگي به شپش سر)

   : مشاهده رشك يا شپش همراه با مشخصات باليني فوقمورد قطعي 

  :در بيماريابي و شناسايي افراد آلوده به شپش نكات مهم
سريع افراد مبتال مهم ترين نقش را  دن سطح آگاهي بهداشت خانواده ها در هر جامعه در تشخيص به موقع و درمانرباال ب-

  دارد.



 

 

 درمانبهداشتي درماني مراجعه و تا تكميل اطالع رساني به جامعه تا در صورت مشاهده آلودگي به شپش به واحدهاي -
  همكاري نمايند.

معلمين و مربيان بهداشت مدارس در بيمار يابي و شناسايي مخازن اصلي آلودگي نقش بسيار مهمي را دارند. لذا آموزش -
  شپش و پيشگيري از آن نقش بسزايي در كاهش موارد ابتال دارد. راههاي شناسايي آلودگي به

البه الي موهاي پس سر و باالي گوش زندگي كرده تخم گذاري مي كند لذا توجه به اين نواحي در  "شپش سر عمدتا-
  هنگام بيمار يابي كمك كننده خواهد بود.

  بايد به فكر آلودگي به شپش سر بود. "ت گوش حتمادر صورت وجود غدد لنفاوي متورم و دردناك در نواحي پس سر و پش-

در مواجهه با هر مورد زرد زخم در ناحيه پوست سر بايستي به فكر آلودگي به شپش سر بوده از اين لحاظ معاينه و بررسي -
  هاي الزم در راستاي شناسايي رشك يا شپش نيز ضروري است. 

ن شده در د درماتاثير گذار نيست در صورتي كه فر روشها انجام شود درمان فردي در آلودگي به شپش حتي اگر با بهترين-
وده شود آل "دو هفته بعد ممكن است مجددامجاورت و تماس نزديك با يك فرد آلوده به شپش قرار داشته باشد . حداكثر تا 

لذا مهم ترين اصل در مبارزه با شپش بررسي و درمان اطرافيان افراد آلوده در صورت ابتال به شپش و رفع آلودگي از كليه 
  لوازم و وسايل مورد استفاده به صورت همزمان است . 

  تعريف پديكلولوزيس
  وجود شپش بدن، سر يا شپشك عانه را روي بدن، پديكولوزيس گويند.

  عوارض پديكلوزيس 
 بزاقي و مواد دفعي شپش به زير پوست خارش شديد پوست به علت تلقيح ماده

  پوست در اثر خاراندن زياد پوست (مثل زرد زخم ) نپوسته پوسته شدن و ضخيم شد

 بيماريهايي همچون تيفوس همه گير ،تب راجعه همه گير و ...

پريشان و بي خواب مي سازد و همين امر مي تواند ،خسته ،مهم ترين عارضه شپش خاراندن شديد است كه فرد را كالفه 
 يكي از علل افت تحصيلي در دانش آموزان باشد. 

  درمان



 

 

ظم استحمام من اصول بهداشت فردي دسترسي و انجام در موارد آلودگي به انواع شپش اساس درمان متاثر از رعايت دقيق
صحيح البسه است . ضروريست در كليه موارد آلودگي مراتب به واحد هاي بهداشتي گزارش و وامكان تعويض مرتب 

  از قبيل همكالسي هاي وي نيز معاينه و درمان شوند.اعضاي خانوار فرد آلوده و سايرموارد تماس نزديك 

  درمان شپش سر
  شپش هاي بالغ را كاهش مي دهد. شستشوي مرتب سر با شامپوهاي معمولي و آب گرم تعداد

  %1شامپو پرمترين 
مامي الزم است تد(موها مرطوب باشد) شود، پس از اينكه آب موها گرفته شابتدا موها را با شامپوي معمولي شستشو داده 

ان دقيقه با اب فراو10موهاي آغشته به شامپوپس از .به شامپوي پرمترين آغشته شود"موها و كف سر فرد الوده كامال
  سپس با شانه دندانه ريزي و زير فشار آب نسبت به حذف شپش هاي مرده و رشك اقدام گردد .  شسته شود

  توصيه مي شود يك هفته بعد،درمان تكرار شود.

الزم به ذكر است اين مشتقات باعث مسموميت نمي شود و اثر ابقايي بر موهاي سر دارد و اثر آن تا يك هفته در موباقي 
  مي ماند.

  %4لوسيون دايمتيكون
لوسيون دايمتيكون روغني گياهي است كه مصرف دارويي دارد و به عنوان ضد نفخ استفاده مي شود . اين لوسيون با 
مكانيسم ايجاد پوشش كامل اطراف شپش و خفه كردن ، الودگي به شپش سر را برطرف مي نمايد . دايمتيكون يك 

  ي قابل مالحظه ايي براي آن گزارش نشده است . داروي شيميايي نيست و بر اساس مطالعات انجام شده عوارض جانب

  طريقه مصرف لوسيون دايمتيكون :
آغشته شود (موها نبايد خيس يا مرطوب باشد )بايد  %4ابتدا بايد از ريشه تا نوك موهاي خشك به لوسيون دايمتيكون 

وها را با شامپوي معمولي ساعت بايستي م8پس از  توسط لوسيون پوشانده شود."دقت نمود كه تمامي پوست سر كامال
شستشو داده زير فشار آب به كمك شانه دندانه ريز شپش هاي مرده و تخم شپش ها را از موها جدا نمود. براي اطمينان 

اد الزم است در صورتيكه فرد يا افر"تكرار كرد. ضمنا "از درمان مي توان يك هفته بعد نيز استفاده از لوسيون را مجددا
   آلوده شده اند به همين روش و به طور همزمان درمان شوند. ديگري در خانواده

 نكته: زمان الزم براي اثرگذاري و ماندگاري لوسيون يا شامپو از پايان اتمام آغشته سازي كل موها محاسبه شود.

  



 

 

  رشك زدايي:
مورد پس از درمان الزم يك از تركيبات فوق ، توان جداسازي رشك ها (تخم هاي شپش )را از موها ندارد لذا در هر هيچ 

  است با استفاده روش زير نسبت به جدا كردن رشكها از مو اقدام شود . 

سركه سفيد  "تهيه شود (اضافه كردن يك پيمانه آب به يك پيمانه سركه تر جيحا%50مخلوط آب و سركه به نسبت -
  بهداشتي )

  خوبي ماساژ داده شود .  بر روي تمامي موها ماليده و سپس به "مخلوط آب و سركه مستقيما -

  دقيقه با آب فراوان و شانه دندانه ريز شستشو شود.20-30بعد از -

  تك رشك ها با انگشت اقدام شود. پس از خشك شدن موها نسبت به جداسازي تك-

  نكته 
در  .است كوتاه نمودن موها در درمان شپش تاثيري ندارد ولي براي تسهيل در امر شانه كردن و رشك زدايي كمك كننده

اين خصوص الزم است توصيه شود قبل از كوتاه كردن مو آرايشگر از آلودگي فرد به شپش مطلع گردد تا باعث انتشار 
  آلودگي در ارايشگاه نشود يا مي توان در منزل نسبت به كوتاه كردن مواقدام نمود. 

  برنامه نظام مراقبت پديكلوزيس نكات مهم و كليدي در 
ه خودداري شود.چون ن "بروز آلودگي به شپش سر از تعطيلي مدارس و سم پاشي سطوح و ديوارها اكيداالزم است در مواقع 

تنها اقدام موثر و علمي در كنترل آلودگي نبوده بلكه امكان دارد پيامد هاي نا مطلوبي هم براي سالمت دانش آموزان داشته 
اد آلوده و بررسي اعضاي خانواده آنها و پيگيري دو هفته بعد توصيه مي شود و در باشد . در چنين مواقعي درمان صحيح افر

  صورت ادامه آلودگي تكرار درمان براي افراد آلوده در خانواده ضروريست .

از آنجا كه شپش سر عفونت و بيماري نيست لذا جدا سازي و يا تعطيلي كالس در مدارس توصيه نمي شود . براي اطمينان 
از درمان و رفع كامل آلودگي ضروري است معاينه توسط تيم سالمت در روستاها و پزشك در شهر ها انجام گرفته گواهي 

  درمان و رفع آلودگي صادر گردد . 

  فردي مهم ترين تاثير را در پيشگيري از آلودگي به شپش دارد .رعايت بهداشت 

مختلف ، تميز كردن و شستشوي منظم برس، شانه لباس  روز به دفعات كردن موهاي سر  در  شانه،تب و منظم راستحمام م
  ، روسري ، كاله و ديگر وسايل شخصي از اصول مهم پيشگيري از شپش است . 

  سالمت نوجوانان جوانان و مدارس واحد                      


