شپش)(Pediculus

مقدمه:
اگر چه بهبود وضعیت بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی به
شپشداشتهاست،اماهمچناناینانگلگستردگیجهانی دارد .شپشمختصجامعهیا
طبقه اجتماعی خاصی نبوده و تمام افراد جامعه را مخصوصا در فصول سرد سال ممکن
بسیاربیشتراستودرجنسمونثشایعتر

استدرگیرکند.شیوعاینبیماریدرکودکان
ازجنسمذکراست.
معرفیشپش:
شپش حشره کوچکیبه رنگسفید مایلبه خاکستری است که دارای دهانیمخصوص
مکیدنخون،دوشاخکوسهجفتپایکوتاهاست.
شود.میتواندسر ،بدنو...راآلودهکند.


شپشیکانگلخارجیبدنانسانمحسوبمی
تخمشپش«رشک»نامداردوبیضیشکلوسفیدرنگوبهاندازه تهسنجاقاستوبه
هامیچسبد .


موودرزلباس
بدنمیآیدوخودش

موولباسزندگیمیکندوفقطبهخاطرتغذیهرویسطح

شپشدر
را به پوست بدن میچسباند و پوست را سوراخ کرده و بزاق خود را در زیر پوست تزریق
نمودهوبامکیدنخون،موادزائدیرانیزازخوددفعمیکند.همین تلقیحموادزائدوبزاق

میگردد.
جادبرآمدگیقرمزرنگخارشداری 

بهزیرپوستمنجربهای
از نظر شدت و شیوع آلودگی به انواع شپش ،عواملی چون سن ،جنس ،نژاد ،وضعیت
سنیدیدهمیشود

اند.آلودگیدرتمامگروههای


اقتصادیواجتماعیموثرشناختهشده
ولیشپشسردرکودکان(سنینمدارسابتدایی)شیوعبیشتریدارد .
متراکمشایعتراست،ولی

نکتهاینجاستکهاگرچهبهطورمعمولشپشدرجوامعفقیرو
در شرایط همهگیری کلیه طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه را فرا میگیرد و حتی در
جوامع چندنژادی مشاهده شده که شپش سر در سفیدپوستان شایعتر از سیاهپوستان
است .
انتقالچگونهصورتمىپذیرد؟ 
انتقال از یک فرد به فرد دیگر مى تواند از طریق تماس مستقیم یا استفاده از وسائل
شخصىدیگرانمثلشانه ،کاله،شال،حولهوروسرىصورتگیرد.انتقالدرافرادخانواده
بهسرعتوسهولترخمى دهد.ابتالقبلىبهشپشایمنىایجادنمىکند.بنابراینیک
فردممکناستبیشاز یکباربهبیمارىمبتالگردد.
چگونهبهوجودشپشسرمشکوکشویم؟
بزاقوترشحاتشپشسرمحرکبودهوباعثخارشقابلتوجهمیشوداماتقریباهمه
افرادبااطالعیافتنازوجودشپشسردرنزدیکانخود،ناگهاندچارخارشسرمیشوند !
بنابراین طبیعی است که صرفا وجود خارش کافی نبوده  ،الزمست که معاینه و بررسی
دقیق تری انجام شود خیلی از اوقات هم ،مدرسه یا همسایگان ممکن است شما را از

وجود شپش در دانش آموزان مطلع کنند و الزمست که شما خانواده خود را از این نظر
بررسی نمایید.
شپش سر اغلب باچسبیدنبه قاعدهمو خود را از چشمانشمامخفیمی کند ،ضمن
آنکه ازنوروگرماهمگریزانبوده،غالبادورازتاجسرقرارمیگیردلذابیشترمشاهده
رشکهایچسبیدهبهسراستکهشکبهبیماریرابرمیانگیزد.
عالئمابتالچیست؟ 
وقتىشپشروىسرراهمىرودیا ازخونفردتغذیهمىکندعالئماصلىبیمارىیعنى
خارشایجادمىشود.معموال ًخارش درناحیهپشتسرواطرافگوشهابودهویادراین
نقاطازشدتبیشترىبرخوردار است.پسازچندروزتاچندهفتهخارشتشدیدمىگردد.
مى تواندبههمراهعفونت هاى سر ،چسبیدن موهاى سربه همدیگر و بزرگشدن غدد
لنفاوىپشتگردنباشد .اغلبشپش روىسربهراحتىدیدهنمىشودمگردرمواردى
کهتعدادىزیادازشپشروىسروجود داشتهباشد.
راهدرمان :
سابقبراینتنهاراهنجاتازدستشپشها،تراشیدنموهاازتهبود.اماامروزه شامپوهاى
ضدشپشهمهجادردسترسهستند.فردشپشزدهبایدیکدورهمشخصازایننوع

شامپوها استفاده کند .این شامپوها به علت دارا بودن ترکیبات شیمیایى بخصوص باعث
مرگ شپشها میشوند و به مرور زمان با حل کردن کپسول تخمها آنها را از مو جدا
هاىقوىبهشمارمیآیندوتاحدىنیزسمى


هاىضدشپشازشوینده

کنند.شامپو

می
هستند .اگر زخمهاى سر زیاد باشد ،استفاده از این نوع شامپوها میتواند تولید عفونت
کند.بهتراستقبلازاستفادهحتماباپزشکمشورتشود.
اولیننکتهایناستکهدرمان فردبیماردرآلودگیبهشپشتاثیرگذارنیست.حتی اگربا
بهترینروش هانیزدرمانشود.چراکهاگرفردیدرمجاورتوتماسنزدیکبایک فردآلوده

هفتهبعدمجدداآلودهمیگردد،پس مهمتریناصل

بهشپشقرارداشتهباشد،حداکثرتا۲
در مبارزه با شپش ،انجام درمان دستهجمعی و همگانی و رفع آلودگی از کلیه لوازم و
وسایلمورداستفادهافرادبهطورهمزماناست.
مهمتریننکتهدرمهارشپشدانشآموزانهمبازدیدروزانهمویسرودرصورتلزوم بازدید

لباس و بدن آنها توسط معلمان و مربیان مدارس و ارجاع سریع موارد آلوده به واحدهای
بهداشتیدرمانیبرایدرمانفردآلودهبههمراهخانوادهواطرافیانویاست .پسازدرمان
آموزمیتواندبه مدرسهبازگردد.


رودودانش

ضدشپش،احتمالانتقالآلودگیازبینمی
درمانشپشسربااستفادهازسرکه:
راهدیگرىنیزبراىمبازهباشپشهاىسروجوددارد.دوقاشق غذاخورىسرکهرادریک

لیترآبحلکنید،سپستمامسروموهارابااینمحلولخیس کنید.بعدازچنددقیقهبا
سرکهکپسولتخمهاراسست

یکشانهدندانهریزموهاراخوبشانهکنید.محلولآبو
میکند .
میکندوشانهدندانهریزبهجداکردنآنهاازموهاکمک 

بودهاندبایدتاحدممکنباآبداغ

هایىکهبافردشپشزدهدرارتباط

همهلباسهاومالف 
ه
هاراازبینمیبرد.وسایلىکهقابل


شپش
شستهشوند.درجهحرارتباالتراز ۱۵درجه

شستشو نیستند را میتوان به جاى دور انداختن در یک پالستیک در بسته به مدت دو
هفتهدریخچالقرارداد .
فردیافرزندانویدچاراینمشکلشدهاستحتمادوستانو اطرافیانراازمشکلخود

اگر
آگاهکنید.دلیلىبراىترسیاخجالتوجودندارد.جلوگیرى ازگسترشبیمارىازبازگشت
آنبهسوىفردهمجلوگیرىمیکند .

امابهترینراهبیشگیرىازشپشزدگى،استفادهازوسایلشخصى است.وسایلتانرابه

کسىقرضندهیدازکسىهمقرضنگیرید .

