
1 
 

  شپش سر
  

 
 چگونه به شپش سر مبتال مي شويم؟

 
ابتال به شپش سر در تمام جوامع ديده ميشود و قدمت آلودگي آن بـه     

شپش يك انگل خارجي است وابـتال بـه   . دوران قبل ازتاريخ برمي گردد
بـه بعـددراياالت متحـده     1990ازدهـه  . مدرسه شايع است آن درسنين 

ميليـون مـورد ابـتال ديـده شـده اسـت، همچنـين         6-12سـاالنه   امريكا
دركشورهاي برزيل، كانادا، انگليس، فرانسه، هندوسـتان وسـايرمناطق   
نيزشايع مي باشد به عبارتي ديگـر ابـتال بـه شـپش سـر ارتبـاطي بـا        

  .بقات اجتماع ممكن است رخ دهدوضعيت اقتصادي نداشته در تمام ط
لبـاس   اين حشره به دنبال تماس هاي نزديك بين فردي ياهنگامي كه افرادخانواده درفصول سردبراي تامين گرمـا    

بيشتري مي پوشندويا درمكان هايي كه بصورت دسته جمعي زندگي مي كنندازشخص بـه شـخص ديگرانتقـال مـي     
مي شود كه شپش بتواند از سري به سـري ديگـر بـرود و از آنجـايي كـه       به عبارت ديگرازدحام جمعيت باعث. يابد

شپش سر بيشتر در اين گروه سني اتفاق مي افتد ، هـر چنـد هـر    ابتال به تماس نزديك در بچه ها امري شايع است ، 
  . كس در هر شرايط آب و هوايي ممكن است مبتال شود

نداشـته ، شـامپو كـردن معمـولي باعـث از بـين رفـتن يـا         طول مو، جنس ، سن و رنك مو تاثيري در انتقال شـپش  
تراشـيدن موهـا اگـر چـه مـوثر اسـت امـا راه حـل         . پيشگيري از آن نمي شود و شستشو با سركه هم تاثيري ندارد

شپش سر به هر حال از سر فرد ديگري به شـما يـا خـانواده شـما     . مناسبي به شمار نيامده كامال غيرضروري است 
  .ن موثر و برررسي تمامي موارد تماس ميسر مي شودن زنجيره انتقال تنها با درمامنتقل شده و شكست

  
  چگونه به وجودشپش سرمشكوك مي شويم؟

شپش پوست سررامي گزد و بزاق و ترشحاتش محرك بوده وباعـث خـارش   
  به دنبال خاندران.قابل توجه مي شود

همه  "تقريبا.پوست، عوارض گوناگوني مانندزردزخم ايجادمي گردد

افرادبااطالع يافتن ازوجودشپش سردرنزديكان خود، ناگهان دچارخارش 

وجودخارش كافي نبوده،  "بنابراين طبيعي است كه صرفا.سرمي شوند

  .الزمست كه معاينه وبررسي دقيق تري انجام شود

زان بوده، ازنوروگرما هم گري ضمن آنكه. كند مي سراغلب با چسبيدن به قاعده موخودراازچشمان شمامخفي شپش

غالبا دوراز تاج سرقرارمي گيرد لذا بيشترمشاهده رشك هاي چسبيده به سراست كه شك به بيماري رابرمي 

الزم است به والدين يادآوري شود كه، خيلي از اوقات، مراقبين بهداشت مدرسه، آنها را از وجود شپش در  .انگيزد

  .   همكاري نمايند "دانش آموزان مطلع مي كنند، الزمست دراين موردكامال

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي 
  معاونت سالمت 

 ويژه دانش آموز   
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 چگونه مطمئن شويم كه رشك را يافته ايم ؟  

بعضي اوقات پوسته هاي سفيدريزمثل مهم است كه رشك را از شوره سر و ساير حاالت مشابه افتراق دهيم،  بسيار
ــوند،       ــتباه ش ــپش اش ــاتخم ش ــت ب ــوممكن اس ــوره درم ش
امابايدتوجه داشت كه تخم هاي شـپش بـه سـختي كنـده مـي      

شوره سر مو مي چسبند، درحاليكه شوندچون به قسمت ساقه 
. در واقع پوست مرده است كه به راحتي از مو جـدا مـي شـود   

م ممكـن اسـت بـا رشـك     گاهي اوقات بقاياي اسپري هاي مو ه
والدين بايستي به دنبال رشگ هايي كـه متصـل   اشتباه شوند، 

البتــه راه تشــخيص قطعــي . بــه موهــانيزمي باشــند، بگردنــد
باوالدين نمي باشد بلكه درصورت مشكوك شـدن بايدپزشـك   

اينـــد زيراآنهـــاراحتترمي ياپرســـنل بهداشـــتي آن راتاييدنم
وسـتي راازشـپش   تواننداگزما، حساسـيت ياسـايربيماريهاي پ  

  . تشخيص دهند
  : توجه به نكات زيرضروري است  تشخيص رشكبراي 

بـه مـو در   ورشك ها هميشه تخم مرغي شـكل بـوده    •
 .نزديكي پوست سر چسبيده اند

گيجگاهها، باالي گوش هـا و پشـت گـردن     رشك ها در •
 .ديده ميشوند 

 . ده ، به راحتي جدا نمي شوندضروري بويابرس ها از مو استفاده از ناخن ها  رشكبراي جدا كردن  •

به هر حال براي پيدا كردن تخم شپش مي بايست با حوصله تمام از يك گيجگاه به طرف مقابل ، منطقـه بـه    •
منطقه مو را گشت و بهتر است اين كار زير نور مناسب انجام شده و البته استفاده از يك ذره بين هم مي تواند 

هم بايد معطوف داشت كه نزديكي زياد سر به فرد مورد معاينه ، مي توانـد  ضمنا اين دقت را . كمك كننده باشد
  .باعث منتقل شدن شپش به سر فرد معاينه كننده شود

  
:آنچه بايدبدانيم   

براي مبارزه با شـپش بهتـر اسـت ابتـدا حقـايقي را در مـورد آن          
 : بدانيم 

شپش سر حشره اي بدون بال است كـه در سـر انسـان زنـدگي       • 
  . كرده ، از آن تغذيه مي كند

   .شپش سر تقريبا هر چهار ساعت از خون تغذيه مي كند  • 
داراي شش پا است كه طوري طراحي شده اند كه قـادر بـه چنـگ     • 

با شـانه  (شكستن هر پا . زدن به مو باشد ولي توانايي پريدن ندارد
   .ث مرگ شپش خواهد شدباع) زدن 

اندازه آن حدود يك تا دو ميلي متر است ، به عبارتي ديگـر، ريـز،    • 
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