
0U شپش سر: 
 

شپش سر حشره اي بدون بال است كه در سر انسان زندگي 
 .آن تغذيه مي كند خون كرده ، از

 .شپش سر تقريبا هر چهار ساعت از خون تغذيه مي كند
داراي شش پا است كه طوري طراحي شده اند كه قادر به 

شكستن هر . چنگ زدن به مو باشد ولي توانايي پريدن ندارد
 .باعث مرگ شپش خواهد شد) زدن با شانه (پا 

اندازه آن حدود يك تا دو ميلي متر است ، به عبارتي ديگر 
 . ريز، اما قابل مشاهده است

 6تا  4شپش ماده بالغ طي عمر حدودا يك ماهه خود ، روزانه 
اين تخم ها به مو در نزديكي پوست سر كه . تخم مي گذارد

روز ،  7پس از دما و رطوبت مناسب را داراست مي چسبند و 
بار پوسته ريزي  3شپش ها از تخم سر بيرون مي آورند و طي 

 .به شپش بالغ تبديل مي شوند
ناحيه پشت گوش و  بر روي پوست سر ،مخصوصاً هحشراين 

پشت سر زندگي و روزي چندين بار از پوست سر خونخواري 
اين حشره از راه تخم توليد مثل و تخمهاي خود را . مي كند

تفاوت .نمي شوند    روي ساقه مو چسبيده و به آساني كنده 
در يك ) رشك(تخمهاي شپش  معموًال: رشك و شوره سر 

بيده و براحتي جدا سانتيمتر باالي پوست روي ساقه مو چس
 .مي گردد  ا نمي شوند ولي شوره سر به آساني از مو جد

ابتال به شپش در سنين مدرسه شايع است بنابراين آگاهي از  
عالئم و نشانه هاي اين بيماري در مدارس گامي مثبت در 

 .جهت كنترل بيماري محسوب مي شود
 

Uعالئم شپش سر :  
 رشك يا شپش در موهاي سر مشاهده  -1

Uمعرفي شپش : 
 

بسته به  كه حشره اي خونخواراستيك انگل خارجي و شپش  

در ناحيه سر، بدن و عانه انسان زندگي و از خون  نوع آن

آلودگي به شپش را .جهت تغذيه خود استفاده مي كند 

اين بيماري در تمام گروههاي سني .گويند  "پديكلوزيس"

) سال 5-14(وجود دارد اما معموال در كودكان سنين مدرسه 

دخترها بيشتر از پسرها به اين بيماري . بيشتر ديده مي شود

 .مبتال مي شوند 

نخواري در پوست خارش و سوزش ايجاد  و خوبدنبال گزش 

شده و بدنبال خاراندن پوست عفونتهاي پوستي نظير زرد 

 هيچ بيماري شپش بدن و عانهبر خالف  وزخم بوجود مي آيد

انسان تنها در بدن ميزبان انساني  شپش. ايجاد نمي كند خاصي

 .قادر به ادامه حيات مي باشد

شپش حشره كوچكي به رنگ سفيد مايل به خاكستري است كه 

داراي دهاني مخصوص مكيدن خون، دو شاخك و سه جفت 

  .پاي كوتاه است

نام دارد و بيضي شكل و سفيدرنگ و به » رشك«تخم شپش 

  .چسبد ها مي لباساندازه ته سنجاق است و به مو و درز 

كند و فقط به خاطر تغذيه  شپش در مو و لباس زندگي مي

چسباند  آيد و خودش را به پوست بدن مي روي سطح بدن مي

و پوست را سوراخ كرده و بزاق خود را در زير پوست تزريق 

نموده و با مكيدن خون، مواد زائدي را نيز از خود دفع 

زاق به زير پوست منجر به همين تلقيح مواد زائد و ب  .كند مي

 .گردد داري مي برآمدگي قرمز رنگ خارش  ايجاد

 مقدمه :                                                            
اگر چه بهبود وضعيت بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي تاثير بسزايي 

در كاهش آلودگي به شپش داشته است، اما همچنان اين انگل 

 . جهاني داردگستردگي 

شپش مختص جامعه يا طبقه اجتماعي خاصي نبوده و تمام افراد 

. در فصول سرد سال ممكن است درگير كند صوصًاجامعه را مخ

شيوع اين بيماري در كودكان بسيار بيشتر است و در جنس مونث 

 .تر از جنس مذكر است شايع

ضعيت ابتال به شپش سر در تمام جوامع ديده ميشودو ارتباطي با و

   .اقتصادي نداشته در تمام طبقات اجتماع ممكن است رخ دهد

اگر كودك شما مبتال به شپش شد بدانيد كه بدترين اتفاق عالم 

براي او رخ نداده است و مهم ترين نكته آن است كه در اين 

البته شپش اگر براي . خصوص والدين ترس بخود راه ندهند 

كالتي براي سالمتي فرد و مدتي بدون درمان بماند مي تواند مش

بزرگ ترين مشكل ايجاد حس مشمئز كننده . ديگران ايجاد كند 

اي است كه در دوستان و اطرافيان فرد مبتال بوجود آمده و به 

 . مختل شدن روابط بين فردي مي انجامد

هاي نزديك بين فردي يا هنگامي كه  اين حشره، به دنبال تماس

هاي بيشتري  اي تامين گرما لباسافراد خانواده در فصول سرد بر

كنند، از شخصي به  پوشند و به صورت دسته جمعي زندگي مي مي

 .يابد شخص ديگر انتقال مي

 
 
 

 



 اداره كل آموزش و پرورش استان قم

 معاونت تربيت بدني و سالمت
 اداره سالمت و تندرستي

 

 

 

 :  تهيه و تنظيم

 مجيد قراگوزلو مهر
 :  ناظر

 هدايتی پورمهندس هادی 

دقيقه با آب جوشانده 30شوند در غير اينصورت بايد بمدت 

 .شوند تا شپش ها و رشك ها از بين بروند 

درمان بموقع افراد آلوده جهت پيشگيري از آلوده شدن  -7

 ديگران

بررسي ساير اعضائ خانواده بيمار يا كساني كه با وي در  -8

  بيماريتماس بوده اند و درمان آنها در صورت وجود 

با جدا كردن بيماران درمان نشده از افراد سالم و درمان  -9

در . ( سريع آنها مي توان از انتقال بيماري جلوگيري كرد

با رعايت  (...مكانهايي همچون مدارس و پرورشگاهها و 

زيرا . بهداشت تا حد زيادي مي توان مانع ايجاد بيماري شد

هر چند تخم انگل . ودانگل بر اثر مواد شوينده از بين مي ر

 .خيلي مقاوم است

 :درمان 
كوتاه نمودن موها براي تسهيل در شانه كردن و رشك -1

 زدايي
 شستشوي موها با يك شامپوي معمولي و خشك كردن آنها-2
 استفاده از شامپوي پرمترين -3
آغشته نمودن موها با سركه و شانه كردن موي سر با شانه -4 

 دندانه ريز
دقيقه و يا  30س و ملحفه در آب جوش بمدت شستشوي لبا-5

استفاده از ماشين لباسشويي خشك كن و اتو كردن درزهاي 
 .لباس براي از بين بردن شپش و رشك 

تمام موارد تماس احتمالي بايد درمان شوند، در غير  -6
 .اينصورت هميشه احتمال ابتالي مجدد وجود خواهد داشت

بخصوص دركنار گوش و وجود خارش شديد در ناحيه سر  -2

 پشت سر

 وجود عفونت ميكروبي ثانويه بدليل خارش ناحيه سر -3

 در كودكان بي قراري مخصوصاً  -4

 كهير ناشي از خونخواري شپش خصوصا در ناحيه گردن-5
 

 : روش انتقال
 تماس مستقيم فرد آلوده با فرد سالم  -1

حوله  شياء آلوده مثلتماس غير مستقيم از طريق تماس با ا -2

كه  متكاو  ، ملحفه ،شانه برس ،كاله ، روسري ، مقنعه ،لباس

 .آلوده استفاده شده است توسط افراد

 :  راههاي پيشگيري
رعايت بهداشت فردي و شستشوي مرتب سر و بدن  -1

 حداقل هفته اي يكبار)استحمام (

  تميز نگه داشتن محيط زندگي -2

 مرتبه شانه زدن موها در هواي آزاد روزي چند -3

برس،شانه ،روسري (عدم استفاده از وسايل شخصي ديگران  -4

بخصوص در مدارس ، خوابگاهها و .....)، مقنعه ،كاله ، لباس و 

 سربازخانه ها

 داشتن كيف شخصي در هنگام مراجعه با آرايشگاهها -5

بايد با ....وسايل شخصي و پوششي نظير كاله ، روسري و  -6
 كحرارت باال شسته و خشيي در درجه ماشين لباسشو

 


