
١

معاونت  بهداشت
دفتر سالمت جمعیت،خانواده و مدارس–مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر

اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس–اداره بیماریهاي منتقله از آب و مواد غذایی 

1392سال 
کشوربا همکاري کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر 

دستورالعمل مراقبت آلودگی به شپش در کشور



٢

:آلودگی بھ شپش 
شپش انگل اجباري خارجي و خونخوار جوامع انساني است كھ قدمت 

آلودگي بھ آن بھ دوران قبل از تاریخ بر مي گردد ولي نقش شپش 

تیفوس، تب راجعھ، اپیدمیك (بعنوان ناقل تعدادي از بیماریھا 

اگر چھ . تنھا از اوایل قرن اخیر شناختھ شده است) خندقو تب 

ضعیت بھداشتي، بود و عددي بھ ناطق مت ماعي در م صادي و اجت اقت

تاثیر بسزائي در كاھش آلودگي بھ شپش داشتھ است اما ھمچنان 

شتھ در  ھھ گذ كھ در د ھاني دارد و بطوری ستردگي ج گل گ ین ان ا

ابتال بھ شپش گزارش میلیون مورد۶ایالت متحده آمریكا ھر سال 

ست لیس، . شده ا چون انگ گر ھم شورھاي دی بھ آن در ك لودگي  آ

ست شایع ا یز  ستان ن یل و ھندو نادا، برز سھ، كا مان . فران در ز

جنگ و در محل ھاي پر جمعیت بعلت عدم توجھ بھ بھداشت فردي، 

شپش در كودكان، بسیار .امكان ایجاد اپیدمیھاي بزرگ وجود دارد

ن بوده و در جنس مونث شایعتر از جنس مذكر مي شایعتر از بالغی

این حشره بدنبال تماسھاي نزدیك بین فردي یا ھنگامي كھ . باشد

افراد خانواده در فصول سرد براي تامین گرما لباس ھاي بیشتري 

مي پوشند و بصورت دستھ جمعي زندگي مي كنند، از شخصي بھ شخص 

بقھ اجتماعي خاصي شپش بھ جامعھ و یا ط. دیگر انتقال مي یابد

مبتال مي ) بخصوص در اپیدمي ھا(نبوده و تمام افراد جامعھ را 

خارش و . سازد جاد  خورده و ای خون را  گزد و  مي  ست را  شپش پو

سوزش مي نماید، بدنبال خاراندن پوست عوارض گوناگوني مانند 

.زرد زخم ایجاد مي گردد
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ھاي ب بود رفتار عھ ، بھ ھاي جام سطح آگاھی بردن  شتي، باال  ھدا

بخصــوص در مراكــز تجمعــي (تشــخیص و درمــان اپیــدمیك مبتالیــان

، از راھھاي مھم مبارزه با شپش مي باشد و ھماھنگي و )جمعیتي

ھمكاري گسترده بخش بھداشت با سایر بخش ھاي توسعھ از اقدامات 

.اساسي مبارزه با این حشره محسوب مي شود

:مشخصات كلي شپش

و خونخوار است و مي تواند سر، شپش حشره اي كوچك، بدون بال

.تن و عانھ را در انسان آلوده كند

تخم شپش رشك نام دارد و بیضي شكل و سفید رنگ و بھ اندازه تھ 

سنجاق مي باشد و بر حسب نوع بھ مو و درز لباس ھا مي چسبد 

شــپش از نظــر میزبــان اختصاصــي بــوده و انــواع مختلفــي دارد 

اع خاصي بر بدن میزبان انساني بطوریكھ از میان آنھا تنھا انو

قادر بھ طي سیكل زندگي و بقا مي باشد و انواع دیگر این حشره 

فاقي  طور ات ھا ب موده و تن جاد ن لودگي ای نات آ شتر در حیوا بی

.ممكن است انساني را مبتال كند

:سھ نوع شپش انگل جوامع انساني عبارتند از
Pediculus humanus capitisشپش سر-١

humansPediculus humanusشپش تن -٢

Phthirus Pubis(crablice)شپش عانھ-٣

شپش تن و شپش سر بسیار شبیھ ھم مي باشند با این تفاوت كھ 

رنگ آنھا سفید مایل . شپش تن كوچكتر و شفاف تر از شپش سر است

بھ خاكستري بوده و بدني كشیده، بدون بال و سري نقطھ اي 

ھر پا بھ یك زائده چنگك پاي مفصلي دارد كھ ۶شپش. دارند
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شپش عانھ كامالً شكل متفاوتي از شپش سروبدن . مانند ختم مي شود

دارد، بطوریكھ پھن تر، كوتاھتر و تیره تر از دو نوع دیگر 

تخم شپش بوسیلھ شپش بالغ ماده . بوده و شبیھ خرچنگ مي باشد

و یا تاروپود )در موردشپش سروعانھ( بطور محكمي بھ پایھ مو

چسبیده و بصورت یك برآمدگي كوچك كروي ) مورد شپش تندر(لباس

روز ٧-١٠تقریبًا . و با بیضي شكل بنام رشك تظاھر مي نماید

این نوزاد باید ھر . بعد یك نوزاد گرسنھ از تخم خارج مي گردد

ساعت ٢۴چھ سریعتر بھ تغذیھ بپردازد در غیر این صورت طي 

نوبت ٣و پس از ھفتھ٢-٣نوزاد متولد شده طي . خواھد مرد

پوست اندازي، بھ شپش ھاي بالغ تبدیل شده و جفت گیري مي 

۴٠-٣٠٠روز تعداد٢٠-٣٠شپش ماده بالغ بارور شده، طي . نمایند

.عدد تخم مي گذارد و بعد از آن مي میرد

شپش، پوست را سوراخ كرده و بزاق خویش را در زیر پوست تزریق 

. یش را نیز دفع مي نمایدنموده و با مكیدن خون، مواد زائد خو

جاد  بھ ای جر  ست من یر پو بھ ز بزاق  ئد و  مواد زا قیح  ین تل ا

.برآمدگي قرمز رنگ خارش داري مي گردد

:شپش سر
شپش سر و رشك ھاي آن معموالً در البالي موھا و بر روي پوست سر 

بخصوص در نواحي پشت گوش و سپس سر دیده مي شود ولي در شرایط 

شدید در  لودگي  ھاي آ خش  گر ب سن و دی تي محا سر و ح ست  مام پو ت

. مودار بدن ممكن است دیده شود و رنگ آن سفید خاكستري است 

شپش سر بیش از شپش عانھ ولي كمتر از شپش تن قدرت تحرك دارد 

. و لذا ساعت ھا ممكن است در یك محل توقف و خونخواري نماید

ي ادامھ مي این شپش خود را محكم بھ تارمو چسبانیده و خونخوار

دھد و گاھًا بندرت نیز بھ مناطق كم موي بدن مھاجرت نموده ولي 
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ید مي نما گذاري ن خم  لك ت برو و پ گز در ا خم . ھر شپش ت ین  ا

را در ناحیھ قاعده ساقھ مو در محل خروج ساقھ مو از ) رشك(خود

درجھ ٢٢-٣۶(فولیكول مي چسباند در شرایط حرارت محیطي مناسب

تبـدیل مـي (Nymps)روز تخم ھا بـھ الرو٧ظرف حدود) سانتي گراد

ظر  لي از ن بوده و بالغ  شپش  شبیھ  ظاھري الرو ظر  كھ از ن شوند 

داروھا ھمانند شپش بالغ بالفاصلھ پس . بلوغ جنسي ناكامل است

ید مي نما غاز  خواري را آ خم خون خروج از ت شرایط . از  الرو در 

حدود  ظرف  حرارت  ظر  سب از ن طي منا با٢محی شپش  بھ  تھ  لغ ھف

تبدیل مي گردد كھ بالفاصلھ جفت گیري كرده 

روز قبل از ١-٢روز بعد تخمگذاري را آغاز نموده و تا ١-٢و 

بنابراین زمان الزم جھت تبدیل یك تخم بھ . مرگ ادامھ مي دھد

حدود  مر آن  طول ع ست و  تھ ا سھ ھف ساعد  شرایط م بالغ در  شپش 

وزانھ ھر شپش سر ر. مي باشد) روز ١٨متوسط ( یكماه 

تخم مي ٩٠-١۵٠تخم و در طول عمر فعال خود مجموعًا ۴تقریبًا 

تر از . گذارد لوده كم فراد آ نزد ا شپش  عداد  مول ت طور مع ١٠ب

عدد باشد معموالً از ١-۵عدد بوده و وقتي تعداد آنھا كمتر از 

.نظر بالیني مشكل و عوارض عدیده اي ایجاد نمي كند

ماس و یا تماس با اشیاء آلوده انتقال شپش سر عمدتًا در اثر ت

متكا و لباس ھاي خواب روسري،نظیر حولھ، شانھ، برس سر، كاله،

كھ بطور مشترك مورد استفاده قرار بگیرند و یا اینكھ ..... و 

یرد مي گ صورت  شوند  قرار داده  ھم  بھ روي  جا  یك  یا . در  و 

عات ، ھاي اجتما سالن  ھاي  صندلي  سیلھ  یھبو سائل نقل سھا، و كال

انتقال ... عمومي و كمدھاي لباس حمام ھاي عمومي و استخرھا و 

.انجام مي شود
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انسان ھا با ھر زمینھ اقتصادي و اجتماعي در معرض خطر ابتال 

تدایي  مدارس اب صوص در  لودگي بخ ین آ ند ا قرار دار سر  شپش  بھ 

شود یر  مھ گ ست ھ كن ا نزد . مم شپش در  ین  بھ ا لودگي  نین آ ھمچ

.ان و در كودكان شایعتر از بالغین استدختران بیش از پسر

:شپش تن
زیستگاه اصلي شپش تن در درز و چین لباس ھاي بخصوص البسھ كھ 

نزدیك بدن قرار دارند مي باشد این انگل لباس را فقط براي 

مكیدن خون میزبانش ترك مي كند بھ ھمین منظور گاھي آن را شپش 

جعھ مجدد شپش بھ لباس ھم مي نامند و این عمل ترك لباس و مرا

بھترین درجھ حرارت مورد . سطح بدن بطور مكرر اتفاق مي افتد

حدود  قھ اش  نر ٣۶عال شپش  طول  ست  سانتیگراد ا جھ  و ١-۵/١در

ھاي ٢/١-٢ماده  ناره  ستري، ك سفید خاك نگ  ست و بر تر ا لي م می

تخم گذاري شپش تن بر روي رشتھ ھاي پارچھ و در . دیده مي شود

مي صورت  سھ  یرددرز الب شرایط . گ خم گاھي در  سنگین ت لودگي  آ

در این موارد . گذاري بر روي موھاي ریز بدن نیز صورت مي گیرد

تخم ھا در مورد بھ چند تار مو مي چسبد ولي در شپش ھاي سر و 

عانھ ھر تخم تنھا بھ یك تار مو چسبانده مي شود بعالوه تخم 

. ده مي شودكمي باالتر از محل خروج ساقھ مو از فولیكول گذار

لت  با حا كم و  طور مح مو ب بر روي  چھ  باس و  چھ در ل ھا  خم  ت

٢٢-٣۶(تخم در شرایط حرارت مناسب محیطي. ریسماني چسبیده اند

تبدیل مي شود، (Nymphs)روز بھ الرو۵-٧در مدت ) درجھ سانتیگراد

تر از  حرارت كم خم در  خل ت نین در دا شد ج سانتي ٢٢ر جھ  در

روزبھ شپش ١٨نیز در شرایط مساعد ظرف الرو. گرادمتوقف مي شود

متوسط ( روز٣٠-۴٠عمر شپش بالغ حداكثر . بالغ تبدیل میگردد
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تخم و در طول عمر خود ٧-١٠شپش ماده روزانھ . است ) روز١٨

.تخم در محیط باقي مي گذارد٢٧٠-٣٠٠جمعًا 

یر  باس ز شیدن ل صًا پو سھ خصو سط الب مدتًا تو تن ع شپش  قال  انت

ستفاده از ملحفھ و رختخواب مشترك و حولھ صورت مي دیگران ، ا

یرد یز . گ ھا ن سالن  مومي و  یھ ع سائل نقل صندلي و سط  عالوه تو ب

شپش تن بھ تغییرات درجھ حرارت بسیار . اتفاق مي افتد

بیش از  حرارت  كھ  ست بنحوی ساس ا بدن ۴٠ح گراد و  سانتي  جھ  در

لذا بدن . دسرد را تحمل نمي نماید و سریعًا آن را ترك مي ساز

بیمار تب دار و فرد مرده را بسرعت ترك نموده و اطرافیان را 

ضمنًا این شپش بھ بوي عرق نیز حساس بوده و . آلوده مي سازد

.بدن عرق كرده را نیز ترك مي نماید

روز قادر بھ زنده ماندن ١٠شپش تن دور از بدن میزبان بیش از 

ن مي توا ست و  حرك ا سیار پرت ضمنًا ب بوده و  باس ن تن و ل د از 

میزبان خارج و میزبان دیگري را براي خود برگزیند كھ این نحو 

انتقال در مدارس ابتدایي بیشتر است، از نظر البسھ بھ ترتیب 

بھ لباسھاي پشمي، پنبھ اي و ابریشمي عالقھ مند است این شپش 

شتي  ضعیت بھدا با و تراكم و  یت م با جمع ھایي  مدتًا در مكان ع

ر جوامع فقیر و مواقع بروز بحران ھا و بالیا نابسامان و یا د

.دیده مي شود

محل اصلي شناسائي شپش ، مشاھده جایگاه اثر شپش بر روي بدن 

بصورت خراشھاي موازي در ناحیھ شانھ، و در فاصلھ بین دو كتف 

.قسمت باالي بازوھا و سطح داخلي ران ھا مي باشد

و (Vedspots)رمز رنـگمحل گزش در شرایط عادي بصورت لكھ ھاي ریز ق

در مــــــــــــــوارد مــــــــــــــزمن بعلــــــــــــــت 
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سي  ضحیم م ست  صورت پو صلھ ب جانبي حا عوارض  كرر و  ھاي م خراش 

.دیده مي شود(Vogabonds disease)رنگ

:شپش عانھ

ست نھ ا یھ عا مول ناح طور مع شپش ب ین  صلي ا ستگاه ا صوالً . زی ا

تمایل بھ محل ھاي مرطوب بدن ولي در مواقع آلودگي شدید  در 

شكم نواحي قدامي  سطح  ھا و  قاني ران لي فو سطح داخ غل،  یر ب ز

مو  مردان پر سینھ در  ستان و  نوك پ ناف و  یھ  صًا در ناح خصو

و طول ٨/٠-١رنگ آن سفید خاكستري و طول نر . مشاھده مي شود 

ست ١-٢/١ماده  تر ا ئم ( میلیم شدت عال شیوع و  مردان از  و در 

ست خوردار ا شتري بر ب) بی شپش تن ین  لي ا طور ك بوده و در ب ل 

ھت  ثابتي ج حل  بھ م یك روز  بیش از  ست  كن ا خواري مم قع خون موا

ند باقي بما سبیده  یدن چ ظرف -غلت ھاي  خم  بھ الرو ۶-٨ت روز 

(Nymphs) تبدیل مي شوند الرو شبیھ شپش بالغ ولي بدون بلوغ جنسي

ست خوار ا مي ١۵-١٧الرو . بوده و خون بدیل  بالغ ت بھ  عد  روز ب

) روز١٨متوسط ( عانھ بالغ كمتر از یكماهطول عمر شپش . شود

فاصلھ زماني تبدیل . تخم مي گذارد۴٠-۵٠است و در مجموع خود 

.روز محاسبھ شده است٢٢-٢٧تخم بھ شپش بالغ تخم گذار 

لذا در  گردد و  مي  قل  سي منت ماس جن یق ت موالً از طر شپش مع ین  ا

شیوع و كودكان و در مدارس بسیار نادر است ضمنًا در مردان از 

شدت عالئم بیشتري برخوردار است و عمدتًا خارش ناشي از آن در 

این شپش نیز .ساعات عصر و شب معمول تر است

بي  قاط آ بروز ن عث  ست با یر پو قادي در ز ماده انع یق  با تزر

بر روي پوست محل گزش مي شود كھ عمدتًا در ناحیـھ (blue spots)رنگ
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شپش عانھ . شم دیده مي شونداطراف ناف و سرین و اطراف چعانھ،

در محل آلودگي بصورت خالھاي سیاه رنگ كھ 

بصورت حالت گره مانندي در قاعده موھا توسط بیمار حس مي شود، 

ھاي  صورت خال شك ب موارد ر ین  ست در ا لوده ا فرد آ شكایت  مورد 

.سفید رنگ در قاعده مو دیده مي شود

جھ ب:تو خم  سباننده ت ماده چ شپش،  نواع  مام ا یا در ت مو و  ھ 

تارھاي لباس از نوعي است كھ در حاللھاي معمولي مقاوم بوده و 

.                                                                                                                            بھ پوست و مو نیز آسیب نمي رسانند

:تشخیص
وجود خارش در ناحیھ سر و تن در جامعھ آلوده : مورد مشكوك-١

بھ شپش 

مالي-٢ بدون : مورد احت یا  با  لدي  خراش ج صورت  ضایعات ب جود  و

در ( ھ پشت گوش و گردنعفونت و وجود آدنوپاتي موضعي در ناحی

، و وجود خراش ھاي موازي بین دو كتف بر )آلودگي بھ شپش سر

( ، دور ناف ناحیھ و عانھ)در آلودگي بھ شپش تن( روي شانھ

نھ  شپش عا بھ  لودگي  مودار ) در آ نواحي  شك در  شاھده ر و م

.مطروحھ

مشاھده رشك و شپش ھمراه با مشخصات بالیني فوق: مورد قطعي -٣
:افتراقيتشخیص ھاي 

شوره و پوستھ ریزي: شپش سر-١

اگزما، فولیكولیت، ضایعات قارچي: شپش تن و عانھ-٢
:نكات مھم در بیماریابي و شناسائي افراد آلوده بھ شپش

عھ -١ ھر جام ھا در  خانواده  شتي  ھاي بھدا سطح آگاھی بردن  باال 

مھمترین نقش را در تشخیص بھ موقع و درمان سریع افراد مبتال 

.دارد
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رساني بھ جامعھ تا در صورت مشاھده آلودگي بھ شپش بھ اطالع -٢

مان  مل در یل كا تا تكم عھ و  ماني مراج شتي در حدھاي بھدا وا

.ھمكاري نمایند

خازن -٣ سائي م یابي و شنا مي در بیمار سیار مھ قش ب مین، ن معل

بھ  لودگي  سائي آ ھاي شنا موزش راھ لذا آ ند  لودگي دار صلي آ ا

. ارد ابتال داردشپش بھ آنھا، نقش بسزایي در كاھش مو

شپش سر عمدتًا در موھاي عقب و پشت گردن و باالي گوش زندگي -۴

مي كند، لذا در ھنگام بیماریابي )رشك( كرده و تخم گذاري 

.توجھ بھ این نواحي كمك كننده خواھد بود

در صورت وجود غدد لنفاوي متورم و دردناك در نواحي پس سر و -۵

.دگي بھ شپش سر بودپشت گوش ھا حتمًا باید بھ فكر آلو

در مواجھھ با ھر مورد زرد زخم در ناحیھ پوست سر بایستي بھ -۶

معاینھ و بررسي فكر آلودگي بھ شپش سر بوده و از این لحاظ،

.ھاي الزمھ از نظر شناسائي رشك یا شپش را نیز انجام دھید

ھاي -٧ چین  ید درز و  مًا با تن حت شپش  بھ  لودگي  یافتن آ براي 

نمود چرا كھ فقط در موارد آلودگي بسیار لباس ھا را بررسي

.شدید است كھ مي توان شپش تن را بر روي تن مشاھده نمود

درمان فردي در آلودگي بھ شپش تاثیر گذار نیست حتي اگر با -٨

در صورتیكھ در مجاورت و تماس . بھترین روشھا نیز درمان شود

ا نزدیك با یك فرد آلوده بھ شپش قرار داشتھ باشد حداكثر ت

صل در ٢ ترین ا لذا مھم گردد  مي  لوده  جددًا آ عد م تھ ب ھف

فع  گاني و ر عي و ھم ستھ جم مان د جام در شپش ان با  بارزه  م

آلودگي از كلیھ لوازمات و وسایل مورد استفاده افراد بصورت 

.ھمزمان است
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:اپیدمیولوژي
ھر سھ گونھ شپش در تمام نقاط جھان انتشار دارند ولي قالبًا 

ل ناطق معتد شونددر م مي  فت  شتر یا حت . ھ بی تن ت شپش  ند  ھر چ

مع در  سیاري از جوا ندگي در ب ستانداردھاي ز بود ا تاثیر بھ

سالھاي اخیر كمتر دیده مي شود ولي شپش سر و عانھ تقریبًا در 

چھ انواع شپش انساني . تمام نقاط جھان بھ وفور یافت مي شوند

سیري، سیري، سرد یائي ، گرم شرایط جغراف نوع  سھ  ھر  معتدلھ در 

دیده مي شوند ولي امروزه نقش شپش را در مناطق معتدلھ و سرد 

از نقطھ نظر اذیت و آزار افراد انساني قابل مقایسھ با مشكالت 

.ناشي از پشھ ھا در مناطق گرمسیري معرفي مي نمایند

بطور كلي انواع شپش و بطور مشخص شپش تن، بعنوان عارضھ اي از 

.بالیاي طبیعي و جنگ محسوب مي شودآسیب جامعھ تحت تاثیر فقر،

ثل  ھایي م شپش متغیر نواع  بھ ا لودگي  شیوع آ شدت و  ظر  از ن

اجتماعي موثر شناختھ شده ولي جنس، نژاد و وضعیت اقتصادي،سن،

آلودگي در تمام گروھھاي سني دیده مي شود و در این میان شپش 

ھ شایعتر است و اگرچھ ب) سنین مدارس ابتدایي( سر در كودكان

لي در  ست و شایعتر ا تراكم  یر و م مع فق شپش در جوا مول  طور مع

شرایط ھمھ گیري كلیھ طبقات اجتماعي اقتصادي جامعھ را فرا مي 

یرد سفید . گ سر در  شپش  كھ  شده  شاھده  نژادي م ند  مع چ در جوا

ست ستان ا سیاه پو شایعتر از  ستان  مدارس . پو كاني  ظر م از ن

پتانسیل باال در بروز ھمھ بویژه مدارس دخترانھ از مكانھاي با 

.گیري ھاي شپش محسوب مي شود

آمیزش جنسي بین شپش سر و تن در شرایط آزمایشگاھي امكان پذیر 

. است ولي در شرایط معمول این عمل صورت نمي گیرد
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انتقال شپش توسط وسائل شخصي افراد آلوده نظیر كاله، روسري، 

برس و شانھ سر و روسري و البسھ و در صورت استفاده مشترك و 

قال  شوند انت قرار داده  ھم  بر روي  ختكن  كھ در ر ماني  یا ز

در موقع شیوع باال عارضھ در جامعھ،  . امكان پذیر است 

بین شھري، شھري و  ھاي  بوس  ھا و تاكصندلي اتو سالن  ھا و  سي 

قش  لودگي ن شار آ قال و انت ند در انت مي توان یز  عات ن اجتما

داشتھ باشند با توجھ بھ مطالب فوق، احتمال آلوده شدن كودكان 

با سطح بھداشت فردي مطلوب نیز در شرایط ھمھ گیري وسیع وجود 

.میزان آلودگي بھ شپش سر با طول مو بستگي ندارد. دارد

سھ نھ در مقای تري شپش عا پائین  شیوع  گر از  نوع دی با دو 

برخوردار است، بعالوه تحت تاثیر  خصلت ھاي خاص خود تمایل بھ 

جابجائي ندارد و بدور از بدن میزبان طول عمر بسیار كوتاھي 

. دارد

مي  شي  ھاي آمیز شاخص بیماری نوان  خاص بع یت  ظر اھم طھ ن از نق

یرد قرار گ جھ  مورد تو ند  شپش. توا ند  یز ھمان شك  ن سر در شپ

كلیھ طبقات اجتماعي و اقتصادي ممكن است وجود داشتھ باشد ولي 

ست جواني ا سنین  مده آن در  شیوع آن در . شیوع ع شدت و  عالوه  ب

جامعھ مردان بیشتر است در حالیكھ مسائل مربوط بھ نژاد برخالف 

.شپش سر نقشي بر انتشار و شدت آلودگي ندارد

:عوارض آلودگي بھ شپش
وجود شپش بدن، سریا شپشك عانھ را روي بدن شخص : پدیكولوزیس 

و بطور كلي عوارض پدیكولوزیس عبارتند . پدیكولوزیس مي گویند

:از

خارش شدید پوست بعلت تلقیح ماده بزاقي و مواد دفعي شپش بھ -١

زیر پوست
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پوستھ پوستھ شدن و ضخیم شدن پوست در اثر خاراندن زیاد-٢

بدن-٣ یال  یھ باكتر ھاي ثانو نت  یاد بروز عفو ندن ز بال خارا

....)مثل زرد زخم و ( پوست

تب راجعھ -شپش تن ، ناقل بیماریھاي ھمچون تیفوس ھمھ گیر-۴

تب خندق مي باشد -ھمھ گیر

مھمترین عارضھ شپش، خاراندن شدید مي باشد كھ فرد را : توجھ

خستھ و پریشان و بي خوابكالفھ،

تحصیلي در مي سازد كھ ھمین امر مي تواند یكي از علل افت 

.دانش آموزان باشد

:اھمیت پزشكي شپش سر
با وجودي كھ بھ نظر مي رسد شپش سر در شرایط آزمایشگاھي مي 

ھا سپیروكت  یا و ا ند ریكتز تب ( توا یوس  ھاي ت مل بیماری عوا

را انتقــال دھــد ولــي ناقــل ھــیچ یــك از ) تــب راجعــھخنــدق،

بھ . اشدبیماریھایي كھ بوسیلھ شپش بدن منتقل مي شوند، نمي ب

ھر حال شپش ھاي سر مي توانند بیماریھاي زرد زخم را انتقال 

این باكتري با غذا توسط شـپش خـورده مـي شـود و (Impetigo)دھند

خارش شدید پوست سر در . بدون تغییر با مدفوع شپش دفع مي شود

اثر تاثیرماده محرك موجود در بزاق شپش مھمترین 

نین خاراندن مفرط عارضھ ابتال بھ این شپش محسوب م ي شود ھمچ

نت  بھ عفو ھا  لودگي آن لدي و آ شھاي ج جاد خرا عث ای سر با ست  پو

ھاي ثانویھ بخصوص زرد زخم و گاھي آلوده سازي ناحیھ گردن مي 

در موارد شدید بزرگي متشكل از شپش، تخم . گردد

این شپش گاھي . عفونت گاھي قارچ است دیده مي شودمو،شپش ،

اكي غدد لنفاوي پشت گوش، پس سرو گردن نیز باعث تورم و دردن
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مي گردد كودكان كم سن آلوده بھ شپش اغلب دچار بیقراري مي 

.شوند

:شپش تن) عوارض و بیماریزایي( اھمیت پزشكي 
لوده -١ تن آ شپش  بھ  طوالني  مدت  براي  كھ  فرادي  بدن ا ست  پو

ماري  ضعیت را بی ین و كھ ا شود  مي  سخت  خال و  خال  ستند  ھ

چون شپش روزي چندین بار خون مـي . گویند(Vagabonds disease)ولگردان

كراراً  بزاق  سمي آن در خورد و  ثرات  شود ا مي  یق  بدن تزر بھ 

حالت افزایش تحریك پذیري،افراد آلوده ممكن است باعث خستگي،

بدبیني و احساس تنبلي و یا باعث آلرژي ھایي مثل خارش شدید 

.بشود

:تیفوس اپیدمیك-٢

ریكتز یا پروازگي عامل بیماري تیفوس اپیدمیك بوسیلھ مدفوع 

شپش یا در اثر لھ كردن شپش آلوده تن بھ انسان منتقلھ مي شود 

بنابراین انسان بوسیلھ مدفوع  شپش مبتال بھ تیفوس مي شود نھ 

روز زنده ٩٠با گزش شپش ریكتزیا در مدفوع خشك شپش حداقل تا 

عمومًا بعلت استنشاق گرد مدفوع و آلوده كننده باقي مانده و 

. خشك شپش باعث انتقال آلودگي و بروز بیماري مي شود

:تب راجعھ اپیدمیك-٣

عامل بیماري بورلیار كورنتیس بوسیلھ لھ شدن شپش تن روي بدن 

از طریق خراش ھاي جلدي محل خارش یا غشاء ھاي مخاطي وارد بدن 

.فرد سالم مي شود

: تب خندق-۴

عامل بیماري ریكتزیا كنتانا بوسیلھ لھ شدن شپش تن روي بدن 

ــا  ــت ی ــطح پوس ــاي س ــراش ھ ــا خ ــدفوع آن ب ــرفتن م ــاس گ یاتم

.غشاء ھاي مخاطي بھ انسان منتقل مي شود
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:تیفوس آندمیك -۵

عامل این بیماري عمدتًا بوسیلھ انواع كك ھا بھ انسان منتقل 

ین بیماري را مي شوند ولي شواھدي وجود دارد كھ شپش تن ھم ا

.بھ انسان منتقل مي نماید

:شپش عانھ) عوارض و بیماریزائي ( اھمیت پزشكي
ھر چند شپشك عانھ در شرایط آزمایشگاھي مي توانند تیفوس شپشي 

را انتقال دھند ولي در شرائط طبیعي ھیچ بیماري را نمي تواند 

در بعضي اشخاص واكنش شدید در مقابل گزش بوجود. انتشار دھد 

مي آید كھ مربوط بھ تزریق بزاق و دفع مدفوع در اطراف محل 

maculae)گزش ممكن است در قسمت ھاي آلوده بدن لكھ ھاي آبي مشخص

Cerulae)ظاھر شود.

:درمان
تاثر از  مان م ساس در شپش ا نواع  بھ ا لودگي  موارد آ یھ  دركل

رعایت دقیق اصول بھداشت فردي و دسترسي و انجام استحمام منظم 

ستو ا سھ ا صحیح الب منظم و  عویض  كان ت یھ . م ست در كل ضروری

گزارش و  شتي  حدھاي بھدا بھ وا تب  لودگي مرا شاھده آ موارد م

افراد اعضاء خانوار فرد آلوده و سایر موارد تماس نزدیك از 
بدیھي است كھ . قبیل ھمكالسي ھاي وي نیز معاینھ و درمان گردند

التر نظام شبكھ تا گزارش موارد آلودگي بھ شپش تن بھ سطح با
سرع  یرد و در ا جام گ مابر ان ني، ن صورت تلف ستي ب لي بای سطح م
وقت فرم ھاي خالصھ اطالعات بررسي اپیدمیولوژیكي نیز متعاقب آن 
. بھ سطوح باالتر و مركز مدیریت بیماریھا بایستي ارسال گردد

( در درمان آلودگي بھ انواع شپش بایستي درمان اپیدمیولوژیك 
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نابع و مخازن آلودگي از طریق بررسي اعضاء خانواده شناسائي م

ھا عي آن ستھ جم مان د ماس و در موارد ت ناي )و  یر ب نوان ز بع

ست  مان ضروری ین در یرد در ا قرار گ جھ  مورد تو لي  كرد كنتر عمل

شانھ، برس كاله، روسري، بالش، ملحفھ و سایر وسایل شخصي كھ در 

رشك و شپش اقدام انتشار آلودگي نقش دارند نیز از نظر انھدام 

ند قرار گیر جھ  مورد تو فراد . و  ستي ا موارد بای یھ  و در كل

درمان شده یك ھفتھ بعد از درمان اولیھ تحت درمان مجدد قرار 

ضمنًا تاكید مي گردد در آموزش مراقبت افراد آلوده بھ . گیرند

لوده و  فرد آ ماعي  ني و اجت سائل روا بھ م موزان  نش آ یژه دا و

گر جھ  ني خانواده وي تو توھین و آزار روا نھ  ھر گو دد و از 

.پرھیز شود

:درمان شپش سر-)الف
شستشوي مرتب سر با صابون و شامپو و آب گرم تعداد شپش ھاي  

بالغ را كاھش مي دھد 
ترین -١ خابي % : ١فراورده پرم نوان داروي انت ین دارو بع ا

پودر ، و بصورت شامپو، محلول سرشوي،درمان توصیھ شده است 

.كرم در بازار موجود استلوسیون،

ابتدا موھا را با آب مرطوب :  نحوه استفاده شامپوي پرمترین

شوي  یا سر شامپو  با  سپس  موده و  شتھ % ١ن كامالً آغ ھا را  مو

ید یده و . نمائ ھا مال ساقھ مو سر و  كف  بھ  كامالً  ست  الزم ا

دقیقھ با آب فراوان شستھ ١٠ماساژ داده شود و پس از مدت 

بر شود ا قایي  ثر اب شوند و ا مي  سمومیت ن عث م شتقات با ین م

ھفتھ در مو باقي مي ماند و بر روي ١موھاي سر دارد و تا 

رشك 
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نیز اثر كشندگي دارند توصیھ مي شود ضمن بازبیني و معاینھ 

.مجدد در صورت بقاي مشكل یك ھفتھ بعد درمان تكرار شود

): لیندان( شامپوي گامابنزن-٢

غذ٢حدود  شق  ھا قا كردن مو خیس  پس از  شامپو را  اخوري از 

ساژ  بدقت ما یده و  ھا مال شھ  سر و ری ست  یھ پو بھ ناح كامالً 

دقیقھ شامپو را بر ۴كافي داده شود و پس انجام ماساژ مدت 

روي مو ثابت گذاشتھ و سپس بطور كامل با آب شستشو داده و 

ید شك نمائ مي . آن را خ صیھ  مان تو بت دوم در عد نو تھ ب یكھف

.دشو

: (Malatation)استفاده از ماالتیون-٣

در ایران ( ارائھ شده است % ۵بصورت لوسیون، شامپو و پودر 

ست سترس نی بل د مول قا صورت مع ثر ) . بھ  یز ا ین دارو ن ا

در صورت استفاده . ابقایي داشتھ و بر رشك اثر كشندگي دارد

ساعت بعد لوسیون را با آب شستھ و موھا١٢تا ٨از لوسیون، 

در این مورد نیز رشك زدایي . را با شامپوي معمولي بشویید 

ــت  ــده اس ــیھ ش ــان توص ــس از درم ــد . پ ــات پیروتروئی تركیب

و ماالتیون را تنھا جھت درمان شپش سر توصیھ كرده ) پرمترین(

. اند

%:٢۵بنزیل بنزوات -۴

بھ صورت امولسیون قابل دسترس است بایستي دو بار بھ فاصلھ 

ا بھ آن آغشتھ كرده و سپس شستشو شود و بعد ساعت موھا ر٢۴

شود جام  یي ان شك زدا كرار . ر عد ت تھ ب یك ھف ستي  مان بای در

.شود

ھا -۵ بھ مو كھ  ھا را  خم  ند ت مي توان بات ن یك از تركی ھیچ 

مورد پس از درمان ٢چسبیده اند از آن جدا كنند لذا در ھر 
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ا از الزم است با استفاده روش زیر نسبت بھ جدا كردن رشك ھ

موھا را ابتدا با حولھ اي مرطوب و آغشتھ : مو اقدام گردد

دقیقھ مرطوب نمائید سپس با شانھ دندانھ ٣٠بھ سركھ بھ مدت 

ریز آغشتھ بھ سركھ موھاي سر را شانھ نمائید بھ این ترتیب 

.رشك ھا از موھا جدا خواھند شد

تي -۶ با آن ستي  شده بای جاد  لدي ای نت ج ضایعات عفو یھ  كل

.ك مناسب درمان گرددبیوتی

كوتاه نمودن موھا براي تسھیل در امر شانھ كردن و : توضیح 

.رشك زدایي كمك كننده است

:درمان شپشك عانھ) ب
اصوالً حذف موھاي آلوده بدن تنھا راه ساده و موثر درمان این 

بخصوص در افرادي كھ ناحیھ تناسلي . نوع آلودگي محسوب میشود

ش ھاي معمول حساسیت نشان مي دھد آنھا بھ بعضي از حشره ك

ین  فوق در ا بھ روش  عالوه  مي رود  شمار  خابي ب ین روش انت ا

.  مورد نیز مي توان از شامپو، لوسیون و كرم  استفاده نمود

در مورد شامپو ھمانند درمان شپش سر الزم است بھ 

پس از  ترین  مورد پرم سپس در  شامپو زده و  ھا  قھ و ١٠مو دقی

ندان مورد ولی شوئید۴پس از در  قھ ب ھاي ( دقی مورد مو در 

نھ، یھ عا طراف ناف،ناح غلا یر ب لك و ) سینھ و ز مورد پ در 

ابروي آلوده ضمن رعایت احتیاطات الزم براي پرھیز از تماس 

. دارو با چشم مي توان از شكل كرم استفاده نمود

شپش  نوع  ین  مورد ا یز در  سیون ن ئي لو شكل دارو ضمنًا از 

.شودبكارگرفتھ مي 
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جھت جداكردن رشك از شانھ آغشتھ بھ سركھ استفاده شود و در 

مان  نده در سھیل كن ھا ت مل مو نھ زدودن كا یھ عا لودگي ناح آ

.خواھد بود

:درمان شپش تن) ج
در صورت تائید وجود آلودگي بھ شپش تن بایستي اقدامات ذیل 

:بصورت دقیق انجام شود

ترین-١ مانیزن و پرم سیون گا ستفاده از لو ستي : ا سیون بای لو

.بر روي پوست بدن مالیده شود

تعویض كلیھ لباس ھا و شستشوي آنھا در ماشین رختشویي و -٢

بھ  سي  عدم دستر صورت  یا در  باال و  حرارت  با  شوئي  شك  خ

ماشین رختشوئي، قراردادن البسھ بھ مدت نیم ساعت درحرارت 

درجھ سانتي گراد و ترجیحًا اطو كردن آنھا۶٠بیش از 

تحمام فرد آلوده از لباس ھاي غیر آلوده بھ رشك پس از اس-٣

.و شپش استفاده نماید

در صورت وجود آلودگي شدید و وجود خطر انتشار بیماریھاي -۴

منتقلھ بوسیلھ شپش و مشاھده موارد آلودگي در شرایط خاص 

ھا و  ثل بحران قرار ... م جھ  مورد تو شي  پودر پا ستي  بای

كھ دست ھا، پاھا، پشت نحوه كار بھ این ترتیب است . بگیرد

وجلوي تنھ و گردن باید پودر پاشي شوند ضمنًا رختخواب ھا 

ند در  شي گرد پودر پا ید  یز با سھ ن ھا و الب فھ  و ملح

تجربیات محیطي دانشكده بھداشت دانشگاه تھران در سنوات 

گذشتھ در مناطق آلوده كشور روش پودر پاشي بصورت ھفتھ اي 

بنزن بسیار موثر بوده و ھفتھ با پودر گاما۴یكبار تا 

.وفور شپش را تا حد صفر در جامعھ كاھش داده است

:سایر فعالیت ھاي درماني



٢٠

a. درمان عالمتي خارش پدید آمده در ھر سھ نوع شپش عبارت است

از تجویز آنتي ھیستامین ھا، مثل ھیدروكسي زین، توسط پزشك 

معالج

b.مدتًا ت كھ ع یال  یھ باكتر نت ثانو جود عفو صورت و سط در  و

استافیلوكوك طالیي مي باشد، باید ھر چھ سریعتر درمان آنتي 

.روز شروع كرد١٠بیوتیك را براي حداقل 

c.،امثال اینھا بایستي وسایل شخصي و پوششي نظیر كاله، روسري

.با ماشین لباسشویي و در حرارت باال شستھ و خشك شوند

d.ي بھ خشك شویي نیز تاثیر خوبي دارد در غیر اینصورت بایست

دقیقھ با آب جوشانده شوند تا ھم شپش و ھم رشك ھا از ٣٠مدت 

.بین بروند

:مراقبت شپش تن
آلودگي بھ شپش تن در حال حاضر منحصر بھ جوامعي است كھ دچار 

بحران ھاي سیاسي، اجتماعي و فقر ھستند و یا بعنوان یك مشكل 

نگ، عمده بھداشتي متعاقب وقوع حوادث و بالیاي اجتماعي نظیر ج

بطور قطع میزان شیوع و شدت . اتفاق مي افتد... زلزلھ، سیل و 

شامل  فردي  شت  یت بھدا عدم رعا تاثر از  عھ م لودگي در جام آ

استحمام منظم و تعویض بھ ھنگام البسھ است در این میان موضوع 

یرا  ست ز خوردار ا عاده اي بر فوق ال یت  سھ از اھم عویض الب ت

پش تن در واقع شپش لباس است و ھمانطوریكھ اشاره گردید اصوالً ش

تقریبًا اغلب عمر خود را در الي درزھا و چین ھاي لباس ھا سپري 

ید ھاي . مي نما قال بیماری نائي انت تن توا شپش  كھ  حاظ این بل

بھ  لوده  شپش آ مدفوع  كھ  صًا آن یدمیك، خصو فوس اپ یر تی مي نظ مھ
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سیل  نوان پتان شك بع شرایط خ تي در  ھا ح ند ماھ مي توا یا  ریكتز

لذا بسیار ضرورت دارد در موارد بروز و یا . ودگي مطرح باشدآل

مراتب بھ سطوح باالتر و پیگیري و تكمیل كامل مشاھده آن سریعاً 

فرم ھاي بررسي ھمھ گیري شناسي مربوطھ گزارش و اقدمات موثر 

شود سال  لودگي . ار مل آ فع كا كاھش و ر ھت  جل در ج قدام عا و ا

. بعمل آید

:مھم براي مبارزه با آلودگي بھ شپش توصیھ ھاي بھداشتي 
براي مبارزه با شپش بایستي بطور كامل ساختمان جسماني، -١

رفتارھا و خصلتھاي آن را شناخت و آن را بھ جامعھ آموزش 

.داد

رعایت بھداشت فردي مھمترین تاثیر در پیشگیري از آلودگي -٢

.بھ شپش  را دارد

سر -٣ ھاي  كردن مو شانھ  منظم،  تب و  ستحمام مر بھ ا در روز 

شانھ و  برس و  منظم  شوي  كردن و شست یز  لف، تم عات مخت دف

ھم  صول م صي از ا سایل شخ گر و كاله و دی سري و  ھا، رو باس  ل

.پیشگیري از شپش مي باشد

در شرایط گسترش آلودگي بھ شپش تن آموزش بھ مردم در مورد -۴

مدت  بھ  جوش  فھ در آب  باس و ملح شوي ل یا ٣٠شست قھ و  دقی

شی ستفاده از ما منظم ا كردن  تو  كن و ا شك  شویي و خ ن لباس

لباس و بویژه درزھاي آن براي از بین بردن شپش و رشك مھم 

. مي باشد
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پرھیز از تماس لوازم شخصي و لباس ھاي افراد آلوده و عدم -۵

بھ  منظم  ستي  گران بای برس دی شانھ و  كاله و  ستفاده از  ا

.مردم آموزش داده شود

شپش سر حتي از طریق پشتي در موارد آلودگي بسیار شدید، -۶

ــات و  ــاي اجتماع ــالن ھ ــوس، س ــل و اتوب ــندلي اتومبی ص

سمینارھانیز منتقل مي گردد و بایستي بھ مردم آموزش داده 

. شود

در ھنگام ورزش و بازي و سایر فعالیت ھا افراد بعلت گرمي -٧

و تعریق بدن، شپش تن لباس را ترك كرده و در نتیجھ افراد 

.را آلوده مي سازدو دانش آموزان ھمجوار

مھمترین امر در مھار شپش دانش آموزان عبارتست از بازدید -٨

روزانھ موي سر و در صورت لزوم بازدید لباس و بدن آنھا 

توسط معلمین و مربیان مدارس و ارجاع سریع موارد آلوده 

بھ  لوده  فرد آ مان  براي در ماني  شتي در حدھاي بھدا بھ وا

ول موي سر در آلوده شدن ھمراه خانواده و اطرافیان وي ط

سائل  یت م صورت رعا مروزه در  ندارد و ا شي  سر نق شپش  بھ 

بھداشت فردي و دسترسي بھ درمان مناسب، كوتاه كردن موي 

. سر ضروري نمي باشد

پس از انجام درمان ضد شپش، احتمال انتقال آلودگي از بین -٩

.مي رود لذا دانش آموزان مي توانند بھ مدرسھ بازگردند
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وزلمراقبت از آلودگي بھ پدیك
کنترل آلودگی به شپش و کاهش بار آلودگی آن در جامعه: هدف کلی

:اهداف اختصاصی
تعیین پراکندگی جغرافیایی و شیوع نسبی آن در کشور- 1
تعیین گروههاي سنی و جنسی در معرض خطر بیشتر- 2
افزایش توانمندي جامعه براي پیشگیري از ابتال به پدیکولوز - 3
افزایش توانمندي کارکنان نظام سالمت وسایر سازمانهاي برون بخشی در زمینه مراقبت پدیکولوزیس- 4
درمان موارد آلوده شناسایی شده پدیکولوز-5

:استراتژیها
آموزش و اطالع رسانی- 1
درمان اپیدمیولوژیک- 2
ت و بهبود وضعیت ثبت اطالعات و گزارش دهی پدیکولوزیسبرقراري نظام مراقب- 3
آمادگی مقابله با بیماریهاي اپیدمیک منتقله از طریق شپش - 4
هماهنگیهاي درون بخشی وبین بخشی- 5

:فعالیت ها
:1فعالیت هاي استراتژي 

تعیین گروههاي هدف براي آموزش- 1
آموزشیطراحی و تدوین برنامه هاي آموزشی بر اساس نیاز سنجی - 2
آموزش و اطالع رسانی به جامعه- 3
توسعه و استمرار آموزش از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی- 4
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آموزش و جلب مشارکت مسئولین سیاسی جامعه و تصمیم گیرندگان- 5
)همساالنآموزش از طریق گروههاي ( جلب مشارکت دانش آموزان جهت ارائه برنامه هاي آموزشی - 6
طع مختلف و اولیاء دانش آموزانآموزش دانش آموزان مقا- 7
، سربازان، زندانیان و اتباع خارجیآموزش گروههاي خاص جمعیتی مثل- 8
تهیه فیلمهاي کوتاه آموزشی ویدئویی و تلویزیونی براي آموزش گروههاي مختلف- 9

ارائه آموزشهاي فنی به پرسنل بهداشتی درمانی در کلیه سطوح به صورت آبشاري-10
ا و مواد کمک آموزشی دیجیتالی وغیر دیجیتالی براي آموزش گروههاي هدفتهیه وتولید برنامه ه-11
و معلمـین مـدارس توسـط    رابطین ادارات، داوطلبین سالمت، مدیران ، معـاونین ) بهداشت مدارس ،مهد کودکها(ارائه آموزش فنی به مربیان -12

کارشناسان مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط و آموزش بهداشت مراکز بهداشت شهرستانها

:2فعالیت هاي استراتژي 
تدوین دستورالعمل درمان اپیدمیولوژیک - 1
آموزش نحوه صحیح درمان اپیدمیولوژیک به پرسنل بهداشتی درمانی و مربیان بهداشت مدارس- 2
جمعی افراد آلوده به همراه موارد تماس  با اعضاء خانواده مطابق دستورالعملدرمان دسته- 3
پیش بینی و تهیه و توزیع به هنگام داروي مورد نیاز- 4
روز پس از درمان و کسب اطمینان از بهبودي کامل14معاینه مجدد موارد تا - 5
بررسی هاي الزم در مورد مقاومت دارویی در درمان موارد- 6
بت درمان توسط مربیان بهداشت مدارس، مربیان مهد کودکهـا، مسـوولین بهداشـت زنـدان ونیروهـاي      پیگیري ومراق- 7

مسلح و سایر مراکز تجمعی

:3فعالیت هاي استراتژي 
ثبت و نگهداري موارد آلودگی در سطح خانه بهداشت در دفتر ثبت نام بیماران - 1
ی درمانی و مرکز بهداشت شهرستان و استان در قالـب  ثبت و نگهداري موارد آلودگی در سطح مدارس و مراکز بهداشت- 2

1فرم شماره 
2گزارش موارد آلودگی از سطوح محیطی تا ملی در قالب فرم شماره - 3
1مطابق الگوریتم شماره : ارسال داده ها به سطوح باالتر نظام مراقبت- 4
ه اداره کل سـالمت جوانـان و مـدارس    ماه یکبار و ارسال آن ب3تجزیه و تحلیل داده ها و انتشار اطالعات حاصله هر - 5

....وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و 

:4فعالیت هاي استراتژي 
گزار ش فوري موارد آلودگی به شپش تن- 1
اعزام تیم کارشناسی مبارزه با بیماریها جهت بررسی و تائید گزارشات - 2
انتشار آلودگیبکارگیري دقیق اصول درمان اپیدمیولوژیک براي قطع زنجیره - 3
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انجام اقدامات ویژه در مواقع وقوع بحران و بالیاي طبیعی - 4

:5فعالیت هاي استراتژي 
تشکیل کمیته هاي علمی واجرایی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی- 1
آموزش وپرورش، ( برگزاري جلسات مشترك درون بخشی و برون بخشی با سایر وزارتخانه ها،سازمانهاي ذیربط مانند- 2

.....بهزیستی، زندانها و ستاد مشترك نیروهاي نظامی و 
تنظیم صورتجلسات مربوطه- 3
پیگیري و اجراي مصوبات جلسات درون بخشی وبرون بخشی- 4
بازدیدهاي مشترك از واحدهاي تابعه درون بخشی و برون بخشی- 5
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:جریان ارسال داده ها مطابق الگوریتم ذیل انجام گیرد

مناطق شهريمناطق روستایی

سه ماهه                                                      

زمان ارسال داده ھا بھ سطوح باالتر در ھمھ مواردماھیانھ و 

. ماھھ انجام مي شود٣انتشار نتایج و اطالعات بھ صورت 

واحد مبارزه با 
بیماریھا ي

مركز بھداشت
شھرستان

واحد سالمت 
نوجوانان ،
جوانان 

ومدارس مركز 
بھداشت 
شھرستان

بیماریھاي 
استان

واحد سالمت نوجوانان ، 
جوانان ومدارس 

مركز بھداشت استان

دفتر سالمت جمعیت، 
خانواده ومدارس مركز 

مدیریت 
بیماریھا
ي واگیر

ھپایگاھ
اي

بھداشتي

مركزبھداش
درمانيتي

شھري

مدار
س 
شھري

منطقھ آموزش 
وپرورش

خانھ 
ھاي 
بھداشت

مركزبھداشت
ي درماني 
روستایي

پادگان ھا 

نظاميومراكز 

سازمان 

زندانھا

خوابگاھھاي 

دانشجویي

مراكز مراقبت 

از سالمندان

مراكز 

نگھداري 

معلولین

مھد كودك ھا 

.....و



٢٧

: شرح وظایف بھورز
دانش آموزان ،والدین ( جمعیت تحت پوشش از جملھآموزش بھ -١

یدمي...) و  مان اپ یژه در ز بھ و ھا  یت آن نھ رعا در زمی
نكات بھداشت فردي و اھمیت آن و راھھاي جلوگیري از ابتال 

بھ شپش
انجــام بیماریــابي شــپش در طــي معاینــات دوره اي دانــش -٢

)فصلي( ماه یكبار٣ھر ) ابتدایي( آموزان

ثبت موارد آلوده شناسائي شده در دفر بیماریابي یا فرم -٣
و در پرونده سالمت مدرسھك شماره ی

بھ -۴ شخیص  صورت ت تن در  شپش  بھ  لوده  موارد آ فوري  گزارش 
سطوح باالتر

بھ -۵ ماني  خدمات در ئھ  ششارا حت پو یت ت یري جمع بتال و پیگ م
وضعیت خانواده و درمان آنھا و آموزش نحوه صحیح درمان بھ 

خانواده
ھفتھ بعد از شروع ٢پیگیري وضعیت بیمار از نظر بھبودي -۶

درمان
بھ مركز ) ٢شماره ( گزارش موارد ابتال طبق فرم گزارشدھي -٧

بھداشتي درماني مربوطھ
عفونتھاي ( ارجاع موارد خاص بھ پزشك مركز بھداشتي درماني-٨

)ھمراه

درخواست و پیگیري داروھاي مورد نیاز-٩
:شرح وظایف كاردان بھداشتي در مركز بھداشتي درماني

ھاي ب-١ بر فعالیت ظارت  موزش و ن بت آ نھ مراق ھورز در زمی
پدیكولوزیس

بررسي فوري گزارشات موارد آلوده بھ شپش تن و اعالم نظر -٢
بھ سطوح باالتر

شت -٣ كز بھدا بھ مر سال  نھ و ار شات ماھیا مع آوري گزار ج
٢شھرستان طي فرم شماره 

شركت در برنامھ ھاي آموزش و اطالع رساني دانش آموزان ، -۴
اي تحت پوششو سایر گروھھمعلمین ، خانواده ھا 

پیگیري درمان جمعي افراد خانواده و آموزش آنان در خصوص -۵
) در مناطق شھري ( نحوه صحیح درمان

مھ  سالمت در برنا ظام  لف ن سطوح مخت ظایف  شرح و
مراقبت پدیكولوزیس 



٢٨

در مناطق ( ھفتھ بعد از نظر بھبودي٢پیگیري وضعیت بیمار -۶
)شھري

پیگیري تامین، توزیع داروھاي مورد نیاز واحدھاي تابعھ-٧
لھ  شك ازجم ظایف پز خانواده "شرح و شك  كز بھ"پز شتي مر دا

:درماني
تشخیص و درمان آلودگی افراد آلوده بر اساس انواع پدیکلوز
درمان اطرافیان و خانواده افراده آلوده به انواع پدیکلوز
 پیشگیري از پدیکلوزیس به افراد آلوده ، خانواده و اطرافیان آنهاآموزش شناسایی انواع پدیکلوز، راههاي انتقال و
 وهاي پدیکلوزیس به افراد آلوده، خانواده و اطرافیان آنهااز شامپو و سایر دارآموزش نحوه صحیح استفاده
آموزش و توجیه تیم سالمت در زمیته شناسایی انواع پدیکلوز،راههاي پیشگیري و کنترل آلودگی پدیکلوزیس
 قه بهداشتی تجمعی تحت پوشش منطآموزش به مدیران، معلمین مدارس، مربیان مهد کودك و سایر مسئولین مراکز

دانش آموزان براي وچگونگی ارجاع پدیکلوز خود در زمیته شناسایی انواع پدیکلوز،راههاي پیشگیري و کنترل آلودگی
درمان به مراکز بهاشتی ودرمانی

قلمداد نمودن پدیکلوزیس در جدول گانت آموزشی تیم سالمت
آمار و ارسال به مرکز بهداشتی ودرمانی مربوطهنظارت بر کار بهورزان در زمینه مراقبت پدیکلوزیس، جمع آوري
نظارت بر کنترل و صحت آمار پدیکلوزیس کل منطقه تحت پوشش خود و ارسال به مرکز بهداشت شهرستان

:شرح وظایف واحد سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس شھرستان
با مشاركت برگزاري جلسات ھماھنگي درون بخشي و بین بخشي -١

ھا حد بیماری یروا ستان ي واگ یي شھر تھ اجرا شكیل كمی وت
براي پیگیري مطلئب مصوبات

تدوین و اجراي برنامھ ھاي آموزشي براي ، معلمین، دانش -٢
آمــوزان و اولیــا آنھــا بــا مشــاركت واحــد مبــارزه بــا 

بیماریھا
ظام -٣ سنل ن براي پر شي  ھاي آموز مھ  جراي برنا تدوین و ا

بیماریھا و بھداشتي درماني با مشاركت واحد مبارزه با 
آموزش بھداشت

جمع آوري ماھیانھ آمار موارد آلودگي بھ شپش از مناطق -۴
آموزش و پرورش و ارسال آن بھ واحد مبارزه با بیماریھا 

شماره  فرم  ساس  یل (٢بر ا ندرج در ذ ستورالعمل م طابق د م
)٢فرم شماره

نظارت بر انجام بازدید ھاي دوره اي بھورزان در مدارس -۵
مناطق روستایي

ظ-۶ شتي در ن نان مركزبھدا كرد كاردا صحیح عمل حوه  بر ن ارت 
خصوص پدیكولوزیس
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:شرح وظایف واحد مبارزه با بیماریھاي واگیر شھرستان
مشاركت در اجراي برنامھ ھاي آموزش عموم جامعھ، معلمین ،-١

دانش آموزان و اولیا آنھا
مشاركت در جلسات ھماھنگي درون بخشي و بین بخشي-٢
جراي -٣ شاركت در ا ظام م سنل ن براي پر شي  ھاي آموز مھ  برنا

سالمت
ــدیكولوزیس از -۴ ــت پ ــاي مراقب ــھ داده ھ ــع آوري ماھیان جم

سالمت نوجوانان ،جوانان واحدھاي محیطي نظام سالمت و واحد
و مدارس

گان -۵ پدیكولوزیس از پاد یري  مھ گ موارد ھ شات  فت گزار دریا
ھا و  كودك  ھد  شجویي و م ھاي دان ھا، خوابگاھ ندان  ھا، ز

كاھش مدارس كاري در  سي و ھم ھاي كارشنا سي  جام برر و ان
آلودگي

پیگیري سریع موارد آلودگي بھ شپش تن گزارش شده و اعالم -۶
نظر كارشناسي و انجام اقدامات رفع آلودگي

بھ -٧ صلھ  عات حا سال اطال ستاني و ار سطح شھر یل  یھ و تحل تجز
مركز بھداشت استان

ھ صورت ساالنھپیش بیني و پیگیري تامین داروي مورد نیاز ب-٨
:شرح وظایف گروه سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس استان

پرورش -١ موزش و  با آ شي  بین بخ ماھنگي  سات ھ گزاري جل بر
وجلسات درون بخشي مورد نیاز

شپش در -٢ بھ  لودگي  ضعیت آ سي و براي مدارسبرر ستان  سطح ا
با توجھ بھ آمارھاي برنامھ ریزي مشترك با آموزش و پرورش 

تدوین برنامھ عملیاتي گروه بیماریھاي استان دریافتي از
و برنامھ ھاي اطالع رسانيگروه ھدفبراي آموزش 

نظارت بر اجراي صحیح برنامھ عملیاتي تدوین شده ساالنھ در -٣
در گروه ھدفسطح استان 

:شرح وظایف گروه مبارزه با بیماریھاي استان
رسانيمشاركت در تدوین برنامھ عملیاتي آموزش و اطالع -١
مشاركت در برگزاري جلسات و كمیتھ ھاي مربوطھ-٢
٣آنالیز داده ھاي ارسالي از شھرستان ھا و ارسال فیدبك -٣

ماھھ بھ گروه بھداشت مدارس و سطح شھرستان ھا
ارسال اطالعات بصورت ماھیانھ بھ مركز مدیریت بیماریھا-۴
پیش بیني و درخواست تامین داروي مورد نیاز ساالنھ-۵
وارزشیابي برنامھ نظام مراقبت پدیكولوزیس در انجام پایش -۶

سطح استان 
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وزارت شــرح وظــایف ســتاد مركــز مــدیریت بیماریھــاي واگیــر
:بھداشت

انجام سیاستگذاري كلي و تدوین استراتژیھا و دستور العمل -١
مراقبت آلودگي بھ شپش

مشاركت در جلسات كمیتھ ھا و نشست ھاي مختلف مورد نیاز-٢
گزاري -٣ شاركت در بر لف در م شي مخت سات آموز ھا و جل گاه  كار

سطوح ملي و استاني
ماھھ ٣آنالیز داده ھاي ارسالي از استانھا و ارسال فیدبك -۴

بھ ستاد بھداشت مدارس و وزارت خانھ و استان ھا
پیش بیني و پیگیري تامین داروي مورد نیاز ساالنھ-۵
ــوري -۶ ــت كش ــام مراقب ــھ نظ ــیابي برنام ــایش وارزش ــام پ انج

پدیكولوزیس 
وزارت سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس شرح وظایف ستاد

:بھداشت
انجام ھماھنگي ھاي مربوط بھ مراقبت پدیكولوزیس با وزارت -١

آموزش و پرورش
اجرایي كشوري-تشكیل جلسات كمیتھ علمي-٢
با -٣ پدیكولوز  با  بارزه  مھ م صحیح برنا جراي  بر ا ظارت  ن

مشاركت مركز مدیریت بیماریھا
مھ عملیاتي سالیانھ و دستورالعمل اجرایي در بازبیني برنا-۴

صورت لزوم
تعامل با سازمان مدیریت و برنامھ ریزي بھ منظور تامین -۵

اعتبار الزم براي گسترش برنامھ پیشگیري از پدیكولوزیس با 
مشاركت مركز مدیریت بیماریھا

معاونت بھداشت
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دانشكده علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني/ دانشگاه 

١فرم شماره 
..........................شھرستان

فرم ثبت موارد آلودگي بھ شپش                                                 
...........مركز بھداشتي درماني

١٣...................سال..............ماه
پدیكولوزیس از زندان ھا، منظور گزارش موارد : متفرقھ

بھ ستاد شھرستاھا ... پادگان ھا، خوابگاھھاي دانشجویي و 
صرفٌاً◌ در مواقع اپیدمیك ولي بصورت روتین نیاز بھ گزارش 

.ماھیانھ وجود ندارد
ماه گذشتھ                                         ٣وجود آلودگي در طي ٭٭

نام و امضاء مسئول

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت بھداشت

ردی
ف

واحد 
بھداشتي 
تعتابعھ

دا
د 
كل

محل مردزن
سابقھ شپشنوع سكونت

آلودگي

نام و نام 
-١١>۶خانووادگي

۶
١٧-
١٢١٧>۶<١١-

۶
١٧-
١٢

١٧
>

روس
تا

شھ
ر

س
ر

ت
ن

عا
نھ

دا
رد

ندار
٭ ٭د

٭متفرقھ
جمع
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دانشكده علوم پزشكي و خدمات بھداشتي / دانشگاه 
............درماني

..................بهداشتخانه ..........مرکز بهداشتی درمانیفرم گزارش آلودگي بھ شپش٢فرم شماره 
خاانھ ........... مركز بھداشتي درماني............شھرستان

بھداشت
13.................سال...............ماه

تعداد 
کل

سابقه آلودگینوع شپشمحل سکونتمردزن

نداردداردعانهتنسرشهرروستا<11-617-1217>6<11-617-1217>6
٭٭

ماه گذشته   3وجود آلودگی در طی ٭٭

:............                               تاریخ تنظیم

..........امضا.........................نام و امضاء مسئول گزارش 



١

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیماریها

:تان نام اس:                                                                                                       3فرم شماره 
:نام شهرستان فرم بررسی اپیدمیولوژیک شپش تن

:دانشکده علوم پزشکی                                                                            نام روستا / دانشگاه 
:                                                                                      و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                  تاریخ تهیه فرم 

000000زن 000000مرد0000جنس 00000000:نام پدر 00000000000نام و نام خانوادگی 
:میزان سواد :                                       وضعیت تاهل :                       شغل 

:تعداد افراد آلوده در خانوارتعداد افراد خانوار       
: تعداد افراد الوده در تماس شغلی :                                                   تعداد افراد در تماس شغلی 

:آدرس محل زندگی 
:آدرس محل کار 
) :مشاهده شپش تن ، رشک ویا ضایعه اختصاصی براساس (مالك تشخیص

اطالعات همه گیر شناسی

:اقدامات پیگیري و مبارزه 

منظور ار تماس شغلی در مورد مدرسه همکالسی ها و در مورد زندان افراد مقیم دریک بند ، در مورد پادگان افراد مقیم دریـک  : توجه 
آسایشگاه و در خوابگاهها افراد مقیم در یک اطاق ودر محل کار افراد شاغل در یک واحد شغلی 

:    نام کارشناس بررسی کننده 



٢

آموزش پزشكيوزارت بھداشت درمان و
مركز مدیریت بیماریھا

:نام استان :                                                                                                                   4فرم شماره 
:نام شهرستان :                                             فرم خالصه اطالعات اپیدمیولوژیک شپش تن

:دانشکده علوم پزشکی                                                                                           نام روستا / دانشگاه 
:                                                                                      تاریخو خدمات بهداشتی درمانی                                                         

رد
یف

نام و 
نام 
خانوا
دگي

نا
م 
پد
ر

س
ن 

جن
س 

شغ
وضعل 

یت 
تاھ
ل

سو
اد 

بررسي تماس بررسي خانواده
شغلي

تار
یخ 
تشخ
یص

تعد
اد 

آلو
ده

نام 
محل 
سكو
نت 

**

تعد
اد 

الو
ده 

نام 
محل 
اشتغ
ال 

**

فرم خالصھ اطالعات جھت ارسال بھ مركز بھداشت استان و : توجھ 
مركز مدیریت بیماریھا مي باشد 

منظور تعداد افراد آلوده خانوار ویا در تماس نزدیك با *
فرد آلوده است 

ود                                                                                                                           تنھا بھ ذكر نام شھر روستا و یا محل كار اكتفا ش**

نام و امضاء گزارش دھنده



٣

مھم وكلیدي در برنامھ نظام مراقبت نكات برخي 
پدیكولوزیس

 توجه به اینکه آلودگی به پدیکولوزیس بیماري محسوب نمی شود و شپش سرنیز هیچ بیماري واگیري را با
نمی منتقل نمی کند لذا غربالگري پدیکولوزیس، جزء سیاستهاي جاري مراقبت از بیماریهاي کشور 

باشد در صورتی که در مراکز تجمعی مانند مدارس، مهد کودکها، پادگانهاي نظامی،زندانها، آسایشگاههاي 
موارد آلودگی پیدا شود، الزم است افراد آلوده، خانواده ... سالمندان و معلولین، خوابگاههاي شبانه روزي و

آموزش هاي ضروري و درمان صحیح و هاي آنان و سایر موارد تماس مورد بررسی و معاینه قرار گیرد و
. مناسب، صورت پذیرد

، توسط مراقبین سالمت براساس بسته شناسایی پدیکلوزیسبررسی ودرمدارس شهري داراي مراقبین سالمت
در صورت بروز همه گیري و شرایط در مدارس شهري فاقد مراقب سالمت ، وشود،آموزشی انجام می

دانشکده علوم پزشکی وسازما ن آموزش /رایط اضطراري با دانشگاهاضطراري تشخیص همه گیري و ش
وپرورش در سطح استانها می باشد و اقدامات الزم براي کنترل آلودگی با هماهنگی و نظارت کارشناسان 

با تشکیل تیم ،سالمت آموزش و پرورش و کارشناسان بهداشت مدارس و مبارزه با بیماریهاي مرکز بهداشت
. خواهد شدسالمت پیگیري 

 الزم است ، در مواقع بروز آلودگی به شپش سر در مدارس از تعطیلی و سم پاشی سطوح و دیوار اکیدا
خودداري شود چون نه تنها اقدام موثر و علمی  در کنترل آلودگی نبوده بلکه امکان دارد پیامدهاي 

براساس ( ان صحیح در چنین مواقعی درم. نامطلوبی هم براي سالمت دانش آموزان داشته باشد
افراد آلوده، و بررسی اعضاي خانواده آنها و پیگیري دو هفته بعد توصیه می شود و در صورت ) دستورالعمل

ادامه آلودگی تکرار درمان براي افراد آلوده در خانواده ضروري است
 س،تب راجعه شپش تن ازجمله انتقال بیماریهایی چون تیفو) عوارض وبیماریزایی(به دلیل اهمیت پزشکی

.داردگزارش فورياپیدمیک، تب خندق وسایر عفونتهاي پوستی، آلودگی با شپش تن 
الذکر مشاهده هر مورد آلودگی با با توجه به اهمیت شپش تن در ایجاد اپیدمیهاي گسترده بیماریهاي فوق

.انجام می گیردشپش تن در حکم اپیدمی محسوب شده وکلیه اقدامات الزم توسط واحد بیماریهاي واگیر 
گندزدایی همزمان لباسها، وسایل خواب و سایر لوازم شخصی فرد مبتال، باید : در مواقع آلودگی با شپش تن

.انجام گیرد) انگل زدایی( بوسیله آب جوش،خشکشویی و اتوي داغ و استفاده از حشره کش هاي موثر
 د جلوگیري شودساعت بعداز درمان بای24از تماس با فرد آلوده به شپش تن تا
 توجه به بیماریهاي آمیزشی را بایستی مد نظر قرار داد) شپش عانه(در خصوص شپشک.
 پنجاه وشانه دندانه ریز چوبی ویا فلزي براي از بین بردن –استفاده از محلول سرکه باآب به میزان پنجاه

.در آموزشها تاکید گردد) رشک(تخم شپش
رعایت اصول بهداشت فردي و محیط از انواده ها و اماکن عمومیبهترین راه کنترل پدیکولوزیس در خ ،

.جمله استحمام بدن و شستشوي مناسب لباسها و لوازم شخصی می باشد



۴

 مجددا یاد آور می گردد چون شپش سر عفونت و بیماري نیست ، لذا جداسازي و یا تعطیلی کالس درس
درمان و رفع کامل آلودگی، ضروري است معاینه توسط در مدارس توصیه نمی شود لذا براي اطمینان از 

در روستا ها و پزشک در شهرها انجام گرفته و گواهی ...) پزشک، مر بی بهداشت ، بهورز و (تیم سالمت 
.درمان و رفع آلودگی صادر گردد

در موارد آلودگي بھ انواع مختلف شپش در صورت عدم رعایت اصول 
درمان صحیح و مناسب، موارد عود بھ بھداشت فردي و محیط وعدم 

ضمنا الودگي بھ پدیكولوزیس مصونیت . وفور مشاھده مي شود
.ندارد


