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هوالنظيف 

 دمه  مق 
شپش حشره اي است خون خوار، كوچك و بدون بال كه انسان را در هر سن و جنسي       

و با هر سطح اجتماعي و اقتصادي مبتال مي سازد و قدمت آلودگي انسان به اين بيماري به  

 دوران  قبل از تاريخ مي رسد .
 مدارس ومهدهاي كودك در نقاط مختلف دنيا يكي از مهم ترين محل هاي بروز اين بيماري 

مي باشند. آلودگي به شپش عالوه بر ايجاد مشكالت رواني براي دانش آموزان و خانواده آنها 

مي تواند موجب اختالل جسمي و بيماري هاي ثانويه منتقله از طريق شپش شود. 
اين متن آموزشي بيشتر با هدف آشنايي بيشتر خانوادها،اوليا،مدارس،مديران ومربيان مهدهاي 

كودك،باآلودگي به شپش وبه منظور پيشگيري و كنترل آن درمراكزمذكوروسايرمراكزتجمعي 

تهيه شده است. 

رشك 
  رشك به تخم شپش كه بيضي شكل و به رنگ سفيد به اندازه ته سنجاق مي باشد اطالق 

مي گردد. 
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چرا شپش اهميت دارد؟ 

شپش ازخون انسان تغذيه ميكند،بزاق شپش حاوي موادضدانعقادي است كه ازلخته شدن 

خون جلوگيري مي كندوخارش شديدي راموجب مي شود،شپش تن نيز عالوه برايجادناراحتي 

هايي كه دراثرگزش ايجادمي كند،مي تواندناقل بيماري تيفوس وتب راجعه شپشي نيزباشد. 
 

 تقسيم بندي انواع شپش:
 شپش سر. .1
شپش تن(بدن).  .2
شپش عانه.  .3

 
 
 

 
 
 

شپش انسان 

  شپش سر .1

        رنگ سفيد خاكستري، بدني كشيده و سري نقطه اي دارد شپش و رشك آن معموالً 
در البه الي موها و بر روي پوست سر به خصوص در نواحي پشت گوش و در شرايط 

 آلودگي شديد در تمام سر و حتي محاسن فرد ديده مي شود. 
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       رشك در ناحيه قاعده و محل خروج ساقه مو از فوليكول مي چسبد و در شرايط 

 روز به الرو كه از نظر ظاهري شبيه 7  درجه سانتي گراد)  ظرف 22- 36محيطي مناسب (
حشره بالغ ولي نارس مي باشد، تبديل مي شود. الروها  بالفاصله بعد از خروج از تخم 

 هفته به شپش بالغ تبديل شده و بالفاصله 2خون خواري را آغاز مي نمايند. الروها در عرض 

 تخم 90-150جفت گيري  مي نمايند و بعد تخم گذاري را شروع كرده، در طول عمر خود 
مي  گذارد. شپش سر قدرت تحرك كمتري نسبت به شپش تن داشته، لذا ساعت ها ممكن 

است در يك محل توقف و خون خواري نمايد. اين نوع شپش محكم خود را به تارهاي مو 

مي چسباند. 
        باتوجه به بررسي هاي انجام شده ميزان آلودگي به شپش سر،درمدارس 

دخترانه(ابتدايي)ومهدهاي كودك درحدقابل توجهي بوده است،بنابراين توجه به آن گامي 
مثبت درجهت كنترل آلودگي محسوب مي شود. 

 شپش تن .2

   اين شپش بسيار شبيه شپش سر بوده با اين تفاوت كه كوچك تر و شفاف تر از آن و رنگ 
سفيد متمايل به خاكستري دارد. زيستگاه اصلي اين حشره، در درز و چين لباس هاي زيرين 
و نزديك به بدن مي باشد. داراي تحرك بيشتر نسبت به شپش سر بوده و در شرايط  آلودگي 
شـديـد تخـم  ها بـر روي مـوهاي ريز بـدن باقي مـي مانند . در شــرايط محيطي منـاسب 

 روز تبديل به 14 روز تبديل به الرو شده و در عرض 5-7 درجه سانتي گراد)  ظرف 36-22(
روز قادر به زيستن نيست.10شپش بالغ مي گردند. شپش تن به دور از بدن ميزبان، بيش از  

 شپش عانه  .3

   اين شپش اصوالً  تمايل به محل هاي مرطوب بدن داشته و رنگ خاكستري دارد. به طور 
كلي اين شپش تنبل و بسيار كم تحرك بوده و در مواقع خون خواري ممكن است بيش از 
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يك روز به محل ثابتي جهت غلتيدن چسبيده باقي بماند. اين شپش بيشتر از طريق    

تماس هاي جنسي منتقل شده و در كودكان و مدارس بسيار نادر است،ضمناً در مردان از 
شيوع، شدت و عالئم بيشتري برخوردار است. بروز نقاط آبي بر روي پوست در محل گزش 

عالمت اصلي شناسايي اين نوع شپش مي باشد. 

راههاي انتقال 

-ازطريق تماس مستقيم افرادسالم باافرادآلوده. 1

 . -استفاده ازوسايل شخصي آلوده مثل لباسها،كاله،روسري،برس،شانه،حوله،ملحفه،پتوو...2

 تشخيص   

تشخيص مشكوك (احتمالي)   .1

 :وجود ضايعات بصورت خراش هاي جلدي بدون عفونت در ناحيه پشت شپش سر 

 گوش و گردن .

  :خراش هاي موازي بين دوكتف برروي شانه. شپش تن  

 :خراش هايي درناحيه عانه و اطراف ناف . شپش عانه 

  .تشخيص قطعي2

تنها راه تشخيص قطعي، ديدن رشك (تخم) يا خود حشره بالغ(شپش) در نواحي مختلف 
مودار  بـدن مي باشد. 

راههاي پيشگيري 

رعايت بهداشت فردي.  .1

استحمام مرتب و منظم، شانه كردن موهاي سر در روز به دفعات .  .2
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 دقيقه و يا 30در شرايط آلودگي شديد شستشوي لباس و ملحفه در آب جوش به مدت  .3
استفاده از اطو و خشك كن. 

عدم استفاده از لوازم شخصي و لباس هاي افراد آلوده.  .4

معاينه مجدد دانش آموزان پس از بازگشت به محيط آموزشي بعد از تعطيالت .  .5

جـداسازي لباس هـاي دانش آمـوزان در زنگ هـاي ورزش بـه صورت نگهـداري در  .6
 كيف هاي دستي جداگانه.

بررسي كليه افراد خانواده در صورت ابتالء يكي از اعضاي آن ها.  .7

درمان 

الف) درمان شپش سر: 

  .رعايت دقيق اصول بهداشت فردي

 .استحمام و تعويض منظم و صحيح البسه 

  .استفاده از شامپوي پرمترين

روش استفاده از شامپوي پرمترين: 

ابتـدا موهـا را بـا آب مـرطوب نمـوده، سپس با شامپـوي پرمترين موها را كامالًآغشته كرده 

 دقيـقه با آب فــراوان شسته شـود. جهت 10تا شامپو، به سر و سـاقه مـوها بـرسد و پس از 
روزبعدازدرمان،مجدداٌدرمان 8-10نتيجه گيري بهتر يك هفته بعد نيز تكرار گردد.به فاصله 

باشامپوي پرمترين به ترتيب فوق انجام شود. 

ب) درمان شپش تن: 

 .تعويض كليه لباس ها و شستشوي آن ها با حرارت باال و اطو كردن البسه 

  .استفاده ازشامپوي پرمترين(درصورت عدم دسترسي لوسيون گامابنزين استفاده شود
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 روش استفاده از پرمترين و لوسيون گامابنزن :

       ابتدا بدن را با آب مرطوب نموده، سپس شامپويالوسيون مذكور را كامالً به بدن آغشته 
 دقيقه با آب فراوان شسته شود و جهت نتيجه گيري بهتر، يك هفته بعد 10كرده و پس از 

تكرار گردد. 

راههاي مبارزه 

-درمان مناسب فردآلوده وسايرافرادخانواده(كه پس ازمشاهده آلودگي دريكي ازاعضاي آن 1

خانواده ازطريق معاينه شناسايي شده اند)به طور همزمان مطابق دستورمراكزبهداشتي ياخانه 
هاي بهداشت بااستفادهارداروي ضدشپش(پرمترين). 

-اتوكردن لباسها(به خصوص درزهاي لباسها). 2

-جوشاندن كليه وسايل شخصي فردآلوده(لباسهاي زيرورو،ملحفه و....)درآب جوش به مدت 3
نيم ساعت درموردشپش. 

-شستشوي منظم وياپودرپاشي مانندپودركوپكس طبق دستورالعمل شركت سازنده جهت 4

وسايل خواب وسايروسايلي كه قابل شستشو نيستند. 

 هشدارها

كساني كه سابقه تشنج و صرع دارند نبايد اين دارو را استفاده كنند.  .1

اين داروها خوراكي نيستند و در صورتيكه خورده شود ايجاد مسموميت شديد مي نمايد.  .2
در صورتي كه اين داروها به طور اتفاقي خورده شدند بايد بالفاصله شخص مسموم را به 

نزديكترين مركز بهداشتي درماني منتقل نماييد.بي خطر بودن داروبراي كودكان 

زيردوسال هنوزثابت نشده است. 
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