Farsi - Number 06
March 2019

شپش سر
Head Lice
شپش سر چیست؟
حشراتبدونبالکوچک،قهوهایمایلبه

شپشهایسر

خاکستریهستندکهرویپوستسرزندگیمیکنندوازخون

هاییمیگذارندکهبهتارهایمو


کنند.آنهاتخم

انسانتغذیهمی
جاییبسیارنزدیکبهپوستسرمیچسبد.وقتیتخمشکستهشد،

شکنامیدهمیشود .

غالفخالیباقیماندهر

دیدنشپشهایسرکارسختیاستزیراآنهاریزهستندوروی

کنند.تخمهابسیارکوچکهستند،حدودیکسوم


سرحرکتمی
روزطولمیکشدتاباز

یدانهیکنجدو۹تا۱۰


)اندازه
(۱٫۳
تراستودرقسمتپایینساقهیمو


هاآسان

شوند.دیدنرشک
هاممکناستشبیهشورهی


هاوهمرشک

شوند.همتخم

دیدهمی
بهآسانیجدانمیشوندوچسبناکهستند .

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


خیر،شپش
توانندآزاردهندهباشندچونموجبناراحتیمیشوندوبه


می
راحتیازشخصیبهشخصدیگرمنتقلمیشوند .

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

شپشسرمعموالًمیانکودکانوبزرگساالنیمنتشرمیشودکه
سردارند.شپشسرنمیتواندازشخصیبه


تماسنزدیکسربه
شخصدیگرجهشیاپروازکند.آنهابیشتردرهنگامتماس
سردونفرازرویموییکنفربهدیگریمیخزند.


سربه
احتمالبسیاراندکیوجودداردکهشپشسربهطورغیرمستقیم
ازطریقبالش،لوازمآرایشمو،برسوشانهیمشترکمنتقل

شود .
چگونه از انتشار شپش سر پیشگیری کنم؟
بهترینراهبرایکنترلشپشسرهمکاریمیانوالدین،کودکان،
مهدکودک،مدرسهومراقبتگربهداشتیاست.بررسیمرتب
موهایاعضایخانوادهبهروششانهکردنمرطوببهترینراه
برایپیشگیریازانتشارآناست.بایدکودکانراتشویقکردتا
کاله،شانه،لوازممویابرسمورابهطورمشترکاستفاده
نکنند.اگرکودکشماموهایبلندیدارد،آنهاراببندیدیاببافید .

یآنجلوگیرینمیکند.


رفتندوباره
یکبارگرفتنشپشسرازگ
بررسیمرتببرایشپشسرمیتواندبخشیازمراقبتهای

بهداشتیخانوادهباشد .
نشانههای شپش سر چیست؟
اغلباوقاتافرادیکهمبتالبهشپشسرمیشونددراولین

هفتههیچنشانهایندارند .

مرتبهبهمدت4تا6

نشانههایشپشسرممکناستشاملاینمواردباشد :



احساسحرکتیاخارشرویپوستسر؛ 



خارشپوستسربهدلیلواکنشحساسیتیبهگزشها؛و 




نشانخراشیدگییابرجستگیهایقرمزکوچکمثلجوش 


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

مرطوباست :


کنندهیموبرای
نرم 
موهارابشوییدوخشککنید.مقدارکافی 
پوشاندنتمامپوستسربزنید(معموالًدومشت).نرمکننده
هامیشودوپیداکردنآنهارا

باعثجلوگیریازحرکتشپش
یکند 
آسانم 



دانهدرشت،موهاراصافکنید.هرگاهشانه
بایکشانهی 

نرمکنندهاضافهکنید 
گیرکرد ،



بایکشانهیمخصوصشپشتمامسرراشانهکنید.بایک

حرکتشانهراازجلویسرتاعقبآنبکشید.درتمامطول
حرکت،نوکدانههارادرتماسباپوستسرنگهدارید 




پسازهرحرکت،شانهرابایکحولهیکاغذیتمیزکنیدو

وجودشپشرابررسیکنید 

گزینههای ایمن برای درمان شپش سر چیست؟
محصوالتوروشهایمتعددیبرایدرمانشپشسروجود

دارد.برخیمتخصصانبهداشتشانهکردنمرطوبوبرخی
هایشیمیاییراتوصیهمیکنند.فقطدر


دیگراستفادهازدرمان
صورتیاقدامبهدرمانکنیدکهشپشزندهپیداکنید.شپشسر
نمیرود .
بدوندرمانازبین 
کودکانبایداولیندرمانخودرا،چهشانهکردنمرطوبوچه
دارو،درمنزلودراولینروزپسازپیداشدنشپشسردر
آنهادریافتکنند.کودکانرانبایدبهخاطرشپشسراز

مهدکودکیامدرسهبهخانهفرستادیادرخانهنگهداشت.باید
کودکراتشویقکردکهتابعدازاولینشانهکردنمرطوبیا
درمانشیمیاییباسایرکودکانتماسسربهسرنداشتهباشد .


اگریکیازاعضایخانوادهشپشسرداشتهباشد،احتمالاینکه
دیگرانهمداشتهباشندوجوددارد.همهیاعضایخانوادهباید

دریکروزمعاینهشوندوکسانیکهشپشدارنددرمانشوند .

شانه کردن مرطوب
هایزندهرادفعمیکند.شانهکردنمرطوب


اینروششپش
ارزانتروغیرشیمیاییاست.درمانباشانهکردنبههمانروش

بررسیوجودشپشباشانهکردنانجاممیشود.هر4روزبه

مدتحداقل2هفته،بااستفادهازمقدارزیادیژلویکشانه
مخصوصدفعشپششانهکردنراانجامدهید.اگردرآخرین
مرتبهیشانهکردن،شپشزندهمشاهدهکردید،درفواصل4

روزهبهشانهکردنادامهدهیدتادیگرشپشیپیدانکنید.هر
اولازتخمبیرونبیاید،درمرتبههای

نوزادشپشیکهپسازبار
ممرتبهها

دوم،سوم،وچهارمدفعمیشود.بههمیندلیلبایدتما

راانجامداد .

شانهکردنمرطوببراینوزادان،کودکانکمسن،ونیززنان
باردارومادرانشیردهروشایمنیاست.برایراهنماییکامل
دربارهیروششانهکردنمرطوب،باواحدبهداشتهمگانی

خودبهآدرسزیرتماسبگیرید:
www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-healthcare-system/partners/health-authorities/regional-health .authorities


درمانهای شیمیایی
کهحاویمادهای

ها،موادشویندهواسپریهایی


شامپوها،کرم
اکثرداروخانههابدوننسخهارائه

برایکشتنشپشمیباشنددر
میشوند.برخیازآنهاعبارتندازپرمترین،پیرثرین،

ایزوپروپیلمیریستات،ودایمثیکون .

برخیازداروهایشیمیاییممکناستبراینوزادان،
خردساالن،زنانبارداریاشیردهیاافراددیگرمناسبنباشند.
بنابراینبامشورتبامراقبتگربهداشتیخودیاداروساز،بهترین
گزینهرابرایخودوفرزندتانپیداکنید.همیشهبهدقتاز
دستورهایاستفادهیرویبرچسبمحصولپیرویکنیدوحتماً

محصولراازدسترسکودکاندورنگهدارید .

پسازدرمان،بایدمورابررسیکردهوتخموشپشآنراپاک
رشکهاراهمتمیزکنیدهرچنداجباری

میتوانید
کنید.همچنین 
واقعپوستهیخالیتخماست .

بهاینکارنداریدچونرشکدر

روزتکرارمیشوندتااطمینان

اکثردرمانهاپساز7تا10

هاییکهپسازمرحلهیاولدرماناز


حاصلشودکهتمامشپش
اندهمقبلازآنکهفرصتتخمگذاریداشتهباشنداز


تخمدرآمده
بینمیروند.همچنینبایدپسازدرماندوم،سررابررسیکنید

وتخمهایپیداشدهراازبینببرید.ممکناست7تا10روزپس

ازدرمان،حتیدرمانموفق،احساسخارشداشتهباشید .

شپشسربهمرورزماننسبتبهبسیاریازمحصوالتشیمیایی
کنیدمحصولیکهاستفادهکردهاید

مقاومشدهاست.اگرفکرمی
پساز24تا48ساعتتأثیرینداشتهاست،باروششانهکردن
مرطوببهدنبالشپشبگردید.اگرشپشیپیداشد،ازروشی
توانددربرابردرمانهای


دیگریاستفادهکنید.شپشسرنمی
غیرشیمیاییمقاومشود .
چه زمانی باید با مراقبتگر بهداشتی خود تماس بگیرم؟
درمانهامؤثرواقعنشودیااگرمطمئننیستیدکهکدام

چنانچه
درمانبرایخودیافرزندتانمفیداست،بامراقبتگربهداشتی
خودتماسبگیرید.درمانشیمیاییبرایزنانباردارومادران
شیردهوکودکانکمتراز4سالبایدفقطتحتنظارتمراقبتگر
بهداشتیانجامشود .
چه گزینههایی برای درمان شپش سر توصیه نمیشود؟
برخیازروشهایامحصوالترانبایداستفادهکردزیراامن

نیستندیاکاراییندارند.اینمحصوالتعبارتنداز:اسپری
حشرهکش،روغنموتور،بنزین،الکل،صابونساس،رنگمو،

سفیدکننده،گرمادادنپوستسر،سیر،بوتهچایوسایر
،شانههایالکتریکیمخصوصشپشو

روغنهایآسانس

تراشیدنمویسر .
چه چیزهایی را باید تمیز کرد؟
رتپوستسرراترکمیکندواگراینکار

شپشسرسالمبهند
ساعتزندهمیماند.شپشسرازطریق

رابکندفقط24تا55
مبلمان،حیواناتخانگییافرشمنتقلنمیشود.شواهدی

تماسبا
برضرورتتمیزکردنکلیخانهیااتومبیلوجودندارد.کاله،
بالش،شانه،وبرسموکهظرف۴۸ساعتگذشتهباسرفرد
میتوانباآبداغو
مبتالبهشپشسردرتماسبودهاندرا 
وسایلیکهقابلشستشونیستندرامیتوانبهمدت

صابونشست.
هفتهدرکیسهیپالستیکیگذشتیاتا۴۸ساعتدریخچال

۲
نگهداریکرد.همچنینوسایلتمیزیکهبرایشانهکردن
مرطوباستفادهکردهایدرادرآبداغوصابونبشویید .


برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  ،www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن کنید.
برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیر اورژانسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با شماره ( 8-1-1به رایگان) تماس
بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از  130زبان ارائه میگردد .

