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شپش سر
Head Lice
شپش سر چیست؟
حشراتبدونبالکوچک،قهوهایمایلبه

شپشهایسر

خاکستریهستندکهرویپوستسرزندگیمیکنندوازخون

هاییمیگذارندکهبهتارهایمو


کنند.آنهاتخم

انسانتغذیهمی
جاییبسیارنزدیکبهپوستسرمیچسبد.وقتیتخمشکستهشد،

رشکنامیدهمیشود .

غالفخالیباقیمانده

دیدنشپشهایسرکارسختیاستزیراآنهاریزهستندوروی

کنند.تخمهابسیارکوچکهستند،حدودیکسوم


سرحرکتمی
روزطولمیکشدتاباز

یدانهیکنجدو6تا21


)اندازه
(1/3
تراستودرقسمتپایینساقهیمو


هاآسان

شوند.دیدنرشک
استشبیهشورهی

هاوهمرشکهاممکن


شوند.همتخم

دیدهمی
بهآسانیجدانمیشوندوچسبناکهستند .

سربهنظربرسنداما
آیا شپشهای سر موجب بیماری یا انتشار آن میشوند؟
هایسرموجببیمارییاانتشارآننمیشوند.البته


خیر،شپش
توانندآزاردهندهباشندچونموجبناراحتیمیشوندوبه


می
دیگرمنتقلمیشوند .

راحتیازشخصیبهشخص
شپشهای سر چگونه منتشر میشوند؟
هرکسیممکناستمبتالبهشپشسرشود.ابتالبهشپشسربه
معنایضعیفبودنبهداشتشخصییازندگیدرمحیطیآلوده
نیست.هرکسیکهموداشتهباشدممکناستشپشسرهمبگیرد .

ً
شپشسرمعموالمیانکودکانوبزرگساالنیمنتشرمیشودکه
سردارند.شپشسرنمیتواندازشخصیبه


تماسنزدیکسربه
شخصدیگرجهشیاپروازکند.آنهابیشتردرهنگامتماس
سردونفرازرویموییکنفربهدیگریمیخزند.


سربه
احتمالبسیاراندکیوجودداردکهشپشسربهطورغیرمستقیم
ازطریقبالش،لوازمآرایشمو،برسوشانهیمشترکمنتقل

شود .
چگونه از انتشار شپش سر پیشگیری کنم؟
بهترینراهبرایکنترلشپشسرهمکاریمیانوالدین،کودکان،
مهدکودک،مدرسهومراقبتگربهداشتیاست.بررسیهفتگی
موهایاعضایخانوادهبهروششانهکردنمرطوببهترینراه
برایپیشگیریازانتشارآناست.بایدکودکانراتشویقکردتا
کاله،شانه،لوازممویابرسمورابهطورمشترکاستفاده
نکنند.اگرکودکشماموهایبلندیدارد،آنهاراببندیدیاببافید.
نشانههای شپش سر چیست؟
میشونددراولین
اغلباوقاتافرادیکهمبتالبهشپشسر 
هفتههیچنشانهایندارند .

مرتبهبهمدت4تا6

نشانههایشپشسرممکناستشاملاینمواردباشد :



احساسحرکتیاخارشرویپوستسر؛ 



خارشپوستسربهدلیلواکنشحساسیتیبهگزشها؛و 




نشانخراشیدگییابرجستگیهایقرمزکوچکمثلجوش .


چطور میتوانم تشخیص بدهم که کودک من شپش سر دارد؟
دقیقترینروشبرایبررسیوجودشپشسرروششانهکردن

مرطوباست :


موهارابشوییدوخشککنید.مقدارکافیژلموبرای
پوشاندنتمامپوستسربزنید(معموالًدومشت).ژلباعث
هامیشودوپیداکردنآنهاراآسان


جلوگیریازحرکتشپش
میکند .




دانهدرشت،موهاراصافکنید.هرگاهشانه
بایکشانهی 

گیرکرد،ژلاضافهکنید .



بایکشانهیمخصوصشپشتمامسرراشانهکنید.بایک

حرکتشانهراازجلویسرتاعقبآنبکشید.درتمامطول
حرکت،نوکدانههارادرتماسباپوستسرنگهدارید .




رابایکحولهیکاغذیتمیزکنیدو

پسازهرحرکت،شانه
وجودشپشرابررسیکنید .


اگرشپشیپیدانکردید،اینفرایندرابهصورتهفتگیبهعنوان
بخشیازروندبهداشتخانوادگیخودانجامدهید.داشتنشپش
سردریکزمانبهمعنایعدمابتالبهآندرزمانهایدیگر

نیست .
گزینههای ایمن برای درمان شپش سر چیست؟
درمانفقطدرصورتیمدنظرباشدکهشپشزندهپیداکنید.شپش
سربدوندرمانازبیننمیرود .


اگریکیازاعضایخانوادهشپشسرداشتهباشد،احتمالاینکه
دیگرانهمداشتهباشندوجوددارد.همهیاعضایخانوادهباید

دریکروزمعاینهشوندوکسانیکهشپشدارنددرمانشوند .

محصوالتوروشهایمتعددیبرایدرمانشپشسروجود

دارد.برخیمتخصصانبهداشتشانهکردنمرطوبوبرخی
راتوصیهمیکنند .

دیگراستفادهازدرمانهایشیمیایی






شانه کردن مرطوب
هایزندهرادفعمیکند.شانهکردنمرطوب


اینروششپش
ارزانتروغیرشیمیاییاست.درمانباشانهکردنبههمانروش

بررسیوجودشپشباشانهکردنانجاممیشود.هرنوزادشپشی

یاولازتخمبیرونبیاید،درمرتبههایدوم،


کهپسازمرتبه
ندلیلبایدتماممرتبههارا

سوم،وچهارمدفعمیشود.بههمی

انجامداد.هر4روزبهمدتحداقل1هفته،بااستفادهازمقدار
زیادیژلویکشانهمخصوصدفعشپششانهکردنراانجام
.اگردرآخرینمرتبهیشانهکردن،شپشزندهمشاهده

دهید
کردید،درفواصل4روزهبهشانهکردنادامهدهیدتادیگر
شپشیپیدانکنید .

شانهکردنمرطوببراینوزادان،کودکانکمسن،ونیززنان
باردارومادرانشیردهروشایمنیاست.باواحدبهداشت
همگانیخودبهآدرس
www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-shealth-care-system/partners/healthauthorities/regional-health-authoritiesتماسبگیریدتا
دستورالعملکاملیدربارهیروششانهکردنمرطوببهشما

ارائهکنند .

درمانهای شیمیایی
شامپوها،کرمها،موادشویندهموو

محصوالت بدون نسخه–
ایبرایکشتنشپشمیباشنددراکثر


هاکهحاویماده

اسپری
هابدوننسخهارائهمیشوند.برخیازآنهاعبارتنداز


داروخانه
پرمترین،پیرثرین،ایزوپروپیلمیریستات،ودایمتیکون .

اینمحصوالتممکناستبرایکودکانیابرخیازبزرگساالن
مناسبنباشند،بنابراینبامشورتبامراقبتگربهداشتیخودیا
داروساز،بهترینگزینهرابرایخودوفرزندتانپیداکنید.
همیشهبهدقتازدستورالعملرویمحصولپیرویکنید .

پسازدرمان،بایدمورابررسیکردهوتخموشپشآنرفع
توانرشکهاراهمرفعکردهرچنداجباریبهاینکار

شود .
می
پوستهیخالیتخماست .

نداریدچونرشکدرواقع

روزتکرارمیشوندتااطمینان

اکثردرمانهاپساز7تا21

هاییکهپسازمرحلهیاولدرماناز


حاصلشودکهتمامشپش
اندهمقبلازآنکهفرصتتخمگذاریداشتهباشنداز


تخمدرآمده
بینمیروند.همچنینبایدپسازدرماندوم،سررابررسیکنید

تخمهایپیداشدهراازبینببرید .ممکناست7تا21روزپس
و 
ازدرمان،حتیدرمانموفق،احساسخارشداشتهباشید .


شپشسربهمرورزماننسبتبهبسیاریازمحصوالتشیمیایی
کنیدمحصولیکهاستفادهکردهاید

مقاومشدهاست.اگرفکرمی
پساز14تا44ساعتتأثیرینداشتهاست،باروششانهکردن
مرطوببهدنبالشپشبگردید.اگرشپشیپیداشد،ازروشی
توانددربرابردرمانهای


دیگریاستفادهکنید.شپشسرنمی
غیرشیمیاییمقاومشود .

داروهارابایددورازدسترسکودکاننگهدارید.برخیداروها
مناسبنوزادان،کودکانکمسن،زنانباردارومادرانشیرده
نیستوفقطبایدباتوجهبهتوصیههایمراقبتگربهداشتیاستفاده

شود .

کودکانبایداولیندرمانخودرا،چهشانهکردنمرطوبوچه
دارو،درمنزلودراولینروزپسازپیداشدنشپشسردر
آنهادریافتکنند.کودکانرانبایدبهخاطرشپشسراز
مهدکودکیامدرسهبهخانهفرستادیادرخانهنگهداشت.باید
کودکراتشویقکردکهتاقبلازاولینشانهکردنمرطوبیا
تماسسربهسرنداشتهباشد.

درمانشیمیاییباسایرکودکان
والدینبایدبااستفادهازروششانهکردنمرطوببهطور
هفتگیکودکانخودراازنظروجودشپشسربررسیکنند .

کودکیاخانوادهایکهشپش

بهمنظورپیشگیریازشرمساری
سرداردبایداینموضوعمحرمانهنگهداشتهشود .
چه زمانی باید با مراقبتگر بهداشتی خود تماس بگیرم؟
هامفیدواقعنمیشودبامراقبتگربهداشتی


درصورتیکهدرمان
خودتماسبگیرید.درمانشیمیاییبرایزنانباردارومادران
شیردهوکودکانکمتراز4سالبایدفقطتحتنظارتمراقبتگر
بهداشتیانجامشود .
چه گزینههایی برای درمان شپش سر توصیه نمیشود؟
روشهاومحصوالتیکهنبایداستفادهشودزیرایاامننیستیا

اسپریحشرهکش،روغنموتور،

کارایینداردعبارتنداز:
بنزین،الکل،صابونساس،رنگمو،سفیدکننده،گرمادادن
،شانههای

پوستسر،سیر،بوتهچایوسایرروغنهایاساسی

الکتریکیمخصوصشپشوتراشیدنمویسر .
چه چیزهایی را باید تمیز کرد؟
شپشسرسالمبهندرتپوستسرراترکمیکندواگراینکار

ساعتزندهمیماند.شپشسرازطریق

رابکندفقط14تا55
مبلمان،حیواناتخانگییافرشمنتقلنمیشود.شواهدی

تماسبا
برضرورتتمیزکردنکلیخانهیااتومبیلوجودندارد.کاله،
بالش،شانه،وبرسموراکهظرف3روزگذشتهباسرفرد
اندمیتوانباآبداغوصابون

مبتالبهشپشسردرتماسبوده
شست.همچنینوسایلیراکهبرایشانهکردنمرطوباستفاده
کردهایددرآبداغوصابونبشویید .
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