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 شپش سر
Head Lice 

 شپش سر چیست؟

بهایمایلحشراتبدونبالکوچک،قهوههایسرشپش

خونکنندوازخاکستریهستندکهرویپوستسرزندگیمی

گذارندکهبهتارهایموهاییمیکنند.آنهاتخمانسانتغذیهمی

چسبد.وقتیتخمشکستهشد،جاییبسیارنزدیکبهپوستسرمی

شود.شکنامیدهمیر غالفخالیباقیمانده



هایسرکارسختیاستزیراآنهاریزهستندورویدیدنشپش

د،حدودیکسومهابسیارکوچکهستنکنند.تخمسرحرکتمی

کشدتابازروزطولمی۱۰تا۹یکنجدویدانه(اندازه۱٫۳)

یموتراستودرقسمتپایینساقههاآسانشوند.دیدنرشک

یهاممکناستشبیهشورههاوهمرشکشوند.همتخمدیدهمی

شوندوچسبناکهستند.بهآسانیجدانمیسربهنظربرسنداما

 شوند؟ آن می انتشارسر موجب بیماری یا  های آیا شپش

شوند.البتههایسرموجببیمارییاانتشارآننمیخیر،شپش

شوندوبهتوانندآزاردهندهباشندچونموجبناراحتیمیمی

شوند.راحتیازشخصیبهشخصدیگرمنتقلمی

 شوند؟ های سر چگونه منتشر می شپش

.ابتالبهشپشسربهودهرکسیممکناستمبتالبهشپشسرش

معنایضعیفبودنبهداشتشخصییازندگیدرمحیطیآلوده

نیست.هرکسیکهموداشتهباشدممکناستشپشسرهمبگیرد.



شودکهشپشسرمعموالًمیانکودکانوبزرگساالنیمنتشرمی

تواندازشخصیبهسردارند.شپشسرنمیتماسنزدیکسربه

شخصدیگرجهشیاپروازکند.آنهابیشتردرهنگامتماس

خزند.سردونفرازرویموییکنفربهدیگریمیسربه

ورغیرمستقیمبهطوجودداردکهشپشسراحتمالبسیاراندکی

یمشترکمنتقلازطریقبالش،لوازمآرایشمو،برسوشانه

شود.

 چگونه از انتشار شپش سر پیشگیری کنم؟

بهترینراهبرایکنترلشپشسرهمکاریمیانوالدین،کودکان،

مرتببهداشتیاست.بررسیمراقبتگرمهدکودک،مدرسهو

بهترینراهموهایاعضایخانوادهبهروششانهکردنمرطوب

برایپیشگیریازانتشارآناست.بایدکودکانراتشویقکردتا

کاله،شانه،لوازممویابرسمورابهطورمشترکاستفاده

نکنند.اگرکودکشماموهایبلندیدارد،آنهاراببندیدیاببافید.

کند.یآنجلوگیرینمیرفتندوبارهیکبارگرفتنشپشسرازگ

تواندبخشیازمراقبتهایبررسیمرتببرایشپشسرمی

بهداشتیخانوادهباشد.

 های شپش سر چیست؟ نشانه

شونددراولیناغلباوقاتافرادیکهمبتالبهشپشسرمی

ایندارند.هفتههیچنشانه6تا4مرتبهبهمدت



شاملاینمواردباشد:هایشپشسرممکناستنشانه

 احساسحرکتیاخارشرویپوستسر؛

 ها؛وخارشپوستسربهدلیلواکنشحساسیتیبهگزش

 هایقرمزکوچکمثلجوشنشانخراشیدگییابرجستگی

 توانم تشخیص بدهم که کودک من شپش سر دارد؟ چطور می

ترینروشبرایبررسیوجودشپشسرروششانهکردندقیق

ت:مرطوباس

 براییموکنندهنرمموهارابشوییدوخشککنید.مقدارکافی

نرمکنندهپوشاندنتمامپوستسربزنید)معموالًدومشت(.

شودوپیداکردنآنهاراهامیباعثجلوگیریازحرکتشپش

کندیآسانم

 شانهدرشت،موهاراصافکنید.هرگاهدانهیبایکشانه

اضافهکنیدکنندهنرمگیرکرد،

 یمخصوصشپشتمامسرراشانهکنید.بایکبایکشانه

حرکتشانهراازجلویسرتاعقبآنبکشید.درتمامطول

هارادرتماسباپوستسرنگهداریدحرکت،نوکدانه

 یکاغذیتمیزکنیدوپسازهرحرکت،شانهرابایکحوله

وجودشپشرابررسیکنید

 ن برای درمان شپش سر چیست؟های ایم گزینه

هایمتعددیبرایدرمانشپشسروجودمحصوالتوروش

دارد.برخیمتخصصانبهداشتشانهکردنمرطوبوبرخی

فقطدرکنند.هایشیمیاییراتوصیهمیدیگراستفادهازدرمان

دکهشپشزندهپیداکنید.شپشسراقدامبهدرمانکنیصورتی

رود.نمیبدوندرمانازبین

 

کودکانبایداولیندرمانخودرا،چهشانهکردنمرطوبوچه

دارو،درمنزلودراولینروزپسازپیداشدنشپشسردر

آنهادریافتکنند.کودکانرانبایدبهخاطرشپشسراز

  



، یا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن کنید. www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان( تماس  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت اورژانسیهای بهداشتی غیر  برای دریافت اطالعات و راهنمایی

گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  رید. برای کمک به ناشنوایان یا کمبگی
 

مهدکودکیامدرسهبهخانهفرستادیادرخانهنگهداشت.باید

دازاولینشانهکردنمرطوبیاکودکراتشویقکردکهتابع

سرنداشتهباشد.درمانشیمیاییباسایرکودکانتماسسربه



اگریکیازاعضایخانوادهشپشسرداشتهباشد،احتمالاینکه

یاعضایخانوادهبایددیگرانهمداشتهباشندوجوددارد.همه

دریکروزمعاینهشوندوکسانیکهشپشدارنددرمانشوند.



 شانه کردن مرطوب

کند.شانهکردنمرطوبهایزندهرادفعمیاینروششپش

تروغیرشیمیاییاست.درمانباشانهکردنبههمانروشارزان

روزبه4هرشود.بررسیوجودشپشباشانهکردنانجاممی

هفته،بااستفادهازمقدارزیادیژلویکشانه2مدتحداقل

کردنراانجامدهید.اگردرآخرینمخصوصدفعشپششانه

4یشانهکردن،شپشزندهمشاهدهکردید،درفواصلمرتبه

هرروزهبهشانهکردنادامهدهیدتادیگرشپشیپیدانکنید.

هایاولازتخمبیرونبیاید،درمرتبهبارنوزادشپشیکهپساز

هاممرتبهشود.بههمیندلیلبایدتمادوم،سوم،وچهارمدفعمی

راانجامداد.



شانهکردنمرطوببراینوزادان،کودکانکمسن،ونیززنان

برایراهنماییکاملباردارومادرانشیردهروشایمنیاست.

اواحدبهداشتهمگانیبیروششانهکردنمرطوب،درباره

خودبهآدرسزیرتماسبگیرید:
-health-s-bc-www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about

-health-authorities/regional-system/partners/health-care

tiesauthori.



 های شیمیایی درمان

ایکهحاویمادهییهاها،موادشویندهواسپریشامپوها،کرم

هابدوننسخهارائهاکثرداروخانهباشنددربرایکشتنشپشمی

ین،شوند.برخیازآنهاعبارتندازپرمترین،پیرثرمی

یکون.ایزوپروپیلمیریستات،ودایمث



نوزادان،استبرایممکنبرخیازداروهایشیمیایی

افراددیگرمناسبنباشند.یاشیردهخردساالن،زنانبارداریا

بهداشتیخودیاداروساز،بهترینمراقبتگربنابراینبامشورتبا

گزینهرابرایخودوفرزندتانپیداکنید.همیشهبهدقتاز

برچسبمحصولپیرویکنیدوحتماًروییدستورهایاستفاده

اازدسترسکودکاندورنگهدارید.محصولر



راپاکپسازدرمان،بایدمورابررسیکردهوتخموشپشآن

هرچنداجباریکنیدتمیزهاراهمرشکیدتوانمیهمچنین.کنید

یخالیتخماست.واقعپوستهبهاینکارنداریدچونرشکدر

اطمینانشوندتاروزتکرارمی10تا7هاپسازاکثردرمان

یاولدرمانازهاییکهپسازمرحلهحاصلشودکهتمامشپش

گذاریداشتهباشندازاندهمقبلازآنکهفرصتتخمتخمدرآمده

روند.همچنینبایدپسازدرماندوم،سررابررسیکنیدبینمی

روزپس10تا7ممکناستهایپیداشدهراازبینببرید.وتخم

درمانموفق،احساسخارشداشتهباشید.ازدرمان،حتی



نسبتبهبسیاریازمحصوالتشیمیاییبهمرورزمانشپشسر

ایدکنیدمحصولیکهاستفادهکردهمقاومشدهاست.اگرفکرمی

ساعتتأثیرینداشتهاست،باروششانهکردن48تا24پساز

مرطوببهدنبالشپشبگردید.اگرشپشیپیداشد،ازروشی

یهاتوانددربرابردرماندیگریاستفادهکنید.شپشسرنمی

غیرشیمیاییمقاومشود.

 بهداشتی خود تماس بگیرم؟ مراقبتگرچه زمانی باید با 

یااگرمطمئننیستیدکهکدامشودمؤثرواقعنهادرمانچنانچه

بهداشتیمراقبتگربادرمانبرایخودیافرزندتانمفیداست،

خودتماسبگیرید.درمانشیمیاییبرایزنانباردارومادران

مراقبتگرسالبایدفقطتحتنظارت4شیردهوکودکانکمتراز

بهداشتیانجامشود.

 شود؟ هایی برای درمان شپش سر توصیه نمی چه گزینه

زیراامنکردنبایداستفادههایامحصوالترابرخیازروش

اسپریعبارتنداز:.اینمحصوالتدنارایینداریاکندنیست

کش،روغنموتور،بنزین،الکل،صابونساس،رنگمو،حشره

سفیدکننده،گرمادادنپوستسر،سیر،بوتهچایوسایر

هایالکتریکیمخصوصشپشو،شانهآسانسهایروغن

تراشیدنمویسر.

 چه چیزهایی را باید تمیز کرد؟

کندواگراینکاررتپوستسرراترکمیشپشسرسالمبهند

ماند.شپشسرازطریقساعتزندهمی55تا24رابکندفقط

شواهدیشود.مبلمان،حیواناتخانگییافرشمنتقلنمیتماسبا

.کاله،وجودنداردتمیزکردنکلیخانهیااتومبیلبرضرورت

گذشتهباسرفردساعت۴۸الش،شانه،وبرسموکهظرفب

توانباآبداغومیرااندمبتالبهشپشسردرتماسبوده

توانبهمدتوسایلیکهقابلشستشونیستندرامیصابونشست.

ساعتدریخچال۴۸یپالستیکیگذشتیاتاهفتهدرکیسه۲

یکهبرایشانهکردنتمیزهمچنینوسایلنگهداریکرد.

درآبداغوصابونبشویید.راایدمرطوباستفادهکرده
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