


 

 ربانهم جامع کنترل پدیکولوز رد کودکان و دانش آموزان 
 رغبیاستان آرذبایجان 

 
 واگیربیماریهای  پیشگیری و مبارزه باگروه 

 1393اتبستان 



  جهان سراسر در که  (EPSD) اپیدرمال های انگل پوستی های بیماری

 قابل آمار وجود با .است شده شناخته قدیم های زمان از دهد، می رخ

 های بیماری از دسته این گستردگی انگلی، پوستی های بیماری  توجه

 قرار غفلت مورد بعضا سالمت های نظام و علمی جامعه ،توسط انگلی

  های چاپ در ها بیماری از دسته این که است امراین واقعیت .است گرفته

  مداخالت برای مرجع راهنمای و واگیر های بیماری کنترل کتاب اخیر

 برنامه های تالش و گرفته قرار  توجه مورد کم خیلی نیز عمومی بهداشت

 بین و ملی های برنامه اساس بر جوامع سطح در آنها کنترل برای ای

 .است شده انجام ندرت به المللی

 



 :شش بیماری پوستی انگلی  که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند عبارتند از

  (Scabies)گال -1

Pediculus)شپش سر  -2  humanus  capitis) 

Pediculus)شپش بدن -3  humanus  corporis  )  

Phitirus)شپش عانه  -4  pubis) 

 (Tungiasis,Tunga Penetrans)تونژییازیس -5

 (.HrCLM)مرتبط با نوعی کرم روده الروهای مهاجر پوستی  -6



 بدن شپش اما دهند، می رخ جهان سراسر در عانه شپش و سر شپش گال،

  استوایی مناطق در تقریبا و بوده سرد هوای و آب با کشورهای به محدود

  قیمت ارزان اشیاء فروش مخصوص بیماری که) Tungiasis    .ندارد وجود

  جنوب کشورهای کارائیب، به جغرافیایی لحاظ از حاضر درحال (دارد نام نیز

HrCLM .است شده محدود آمریکا جنوب و آفریقا صحرای   نادر بسیار   

 دهد می رخ جهان صنعتی های بخش در بیشتر و است



 به آن قدمت که است انسانی جوامع خون خوار و خارجی اجباری انگل ،شپش

  اقتصادی، بهداشتی، وضعیت بهبود گرچه .برمی گردد تاریخ از پیش دوران

 این کماکان اما داشته شپش  آلودگی کاهش در سزایی به تاثیر اجتماعی

  ایاالت در بعد به 1990 دهه از که طوری به دارد جهانی گستردگی انگل،

 انگل این .است شده دیده ابتال مورد میلیون 12 تا 6 ساالنه آمریکا متحده

 و هندوستان انگلیس، فرانسه، کانادا، برزیل، همچون دیگر کشورهای در

 .است شایع نیز مناطق سایر
 





  خانواده و دانش آموزان برای روانی مشکالت ایجاد بر عالوه شپش به آلودگی

  ار منتقله ثانویه بیماری های و جسمی اختالالت ایجاد موجب می تواند آنها،

 .شود راجعه تب و  اپیدمیک تیفوس  قبیل

  دوستان در که است مشمئزکننده ای حس ایجاد آن روانی مشکل بزرگ ترین

  فردی بین روابط شدن مختل به و آمده وجود به مبتال فرد اطرافیان و

  از پیشگیری کنترل هدف با و بیماری اهمیت به توجه با بنابراین .می انجامد

  در (سر شپش) سر پدیکلوزیس پیشگیری و غربالگری  برنامه سر، شپش

 می شود اجرا کشور مدارس



 شپش عانه                    شپش تن                     شپش سر                  رشک   

 

 



  :(Pediculus humanus capitis)شپش سر  - 1

 شپش اين سر .باشد مي مسطح آن بدن و بوده خاكستري رنگ به شپش اين 

 3/1 آن متوسط اندازه .است برجسته و ساده چشم دو داراي و مخروطي

 مي سر موهاي به را خود هاي تخم معموال سر شپش .باشد مي ميليمتر

    .چسباند
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 ( : Pediculus humanus corporis)شپش بدن   - 2

هم شكل شپش سر بوده با اين تفاوت كه اندازه آنها نسبت   "اين شپش نيز تقريبا

شپش بدن بيشتر روي لباس ها . ميليمتر مي باشد 3به شپش سر بزرگتر و حدود 

بسر برده و براي تغذيه، خود را به نازكترين قسمت بدن مي رساند و تخم هاي 

 .خود را روي تار و پود لباس مي چسباند
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 ( :Phitirus pubis)شپش عانه   -3

رنگ اين شپش هم خاكستري بوده و سر آن در يك فرو رفتگي موجود در سينه قرار  

 .ميليمتر مي باشد 5/1تا  1اندازه آن بين . دارد

 



18 



19 







  از بار سه یا دو روز در و باشد می خونخوار و بوده انسان اختصاصی انگل شپش

  شامل شپش زندگی چرخه  کند، می تغذیه خود نیش کمک به انسان خون

  سر موهای البالی در سر شپش .باشد می بالغ و (نمف) الرو تخم، مرحله سه

  به قادر که اند شده خلق طوری و است پا شش دارای و کند می زندگی

  (زدن شانه با) پا هر شکستن .ندارد پریدن توانایی ولی باشد مو به زدن چنگ

  خود، ماهه یک حدودا عمر طی بالغ ماده شپش .شود می شپش مرگ باعث

 قرار چسبناك بسیار کپسول یک در تخم ها این گذارد می تخم 6 تا 4 روزانه

  به و می چسبد مو ساقه به مو ریشه میلیمترى 5 تقریبا فاصله از و گرفته اند

 .نمی شود جدا راحتى



  درجه تغییرات به نسبت و کم انسان بدن از خارج در  شپش مقاومت

 افزایش  دلیل به را دار تب میزبان بدن و بوده حساس خیلی حرارت

  سانتیگراد درجه 52 حرارت درجه در و  کند می ترك فورا حرارت درجه

 .رود می بین از دقیقه چند عرض در

  

  

 





 .شوند واقع زا بيماري انسان جهت مستقيم غير يا و مستقيم بطور توانند مي ها شپش

  داراي كه شود مي مانند كهير كوچك پاپول بروز باعث ها شپش نيش مستقيم بطور

  يا باكتريها اثر در را ها شپش نيش محل ثانوي آلودگي امر همين و بوده خارش

 .شوند تبديل زخم زرد به است ممكن ضايعات اين كه نمايد مي تسهيل ها قارچ

 ناقل تواند مي شپش چون است بيشتر پزشكي در شپش مستقيم غير بيماريزايي نقش

  . نمايند مي ايجاد را خطرناكي بيماريهاي انسان در كه باشد بيماريزايي عوامل



  .است راجعه تب و خندق تب اپیدمیک، تیفوس مهم بیماری 3 ناقل شپش

  از پس بیماریزا عوامل خندق تب و اپیدمیک تیفوس بیماری دو مورد در

  از پس و رسانده شپش روده جداره سلولهای به را خود ،شپش خونخواری

 با بیماریزا عوامل ترتیب بدین و شده سلولها پارگی باعث تزایدی تکثیر

 شپش نیش محل شدن آلوده نهایت در و یافته راه بیرون به شپش مدفوع

  وارد مدفوع در موجود ی بیماریزا عامل که شود می باعث آن مدفوع با

   .نماید بیماری ایجاد و شود انسان بدن

 

 



 Rickettsia) پرووازکی ریکتزیا اپیدمیک تیفوس بیماری عامل

prowazekii) همراه شپش توسط ریکتزیا بیماری این سیر در .می باشد 

  و نموده تکثیر و رشد سرعت به شپش بدن در و شده خورده خون با

  .شود می بدن عمومی حفره  وارد سلول ها، شدن پاره دلیل به سرانجام

  این خاراندن، یا مالیدن با که می شود دفع شپش مدفوع همراه ریکتزیا

  حتی یا و (چشم ملتحمه مانند) ضعیف مخاطی غشای یا زخم روی مدفوع

 بنابراین .می شود انسان ابتالی باعث شده خشک مدفوع گرد استنشاق

 این به شپش گزش طریق از نه و شده له شپش یا مدفوع طریق از انسان

   .می شود مبتال بیماری

  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B2%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B2%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B2%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B2%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B2%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B2%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%BE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1


روز به علت آلودگی می میرد ولی ممکن است قدرت حیات  10-14شپش آلوده پس از 

در انسان، میکرب می تواند بدون . ریکتزیا در شپش مرده تا هفته ها حفظ شود

بیماری می تواند بعدها به  . هیچگونه نشانه ای سالها به صورت عفونت پنهانی باقی بماند

 .شکل خفیف بروز کند

روز بعد از طبیعی شدن درجه  3تا  2در تیفوس شپشی، بیماران در مرحله تب و احتماال 

روز بعد از  6-2شپشها معموالً . حرارت بدن قادر به آلوده کردن شپش هستند

 .خونخواری آلوده کننده می شوند

عامل بیماری تب راجعه نیز در داخل بدن شپش تکثیر یافته و انتقال بیماری با له شدن  

شپش و آزاد شدن مایع بدن آن حاوی عامل بیماری در مجاورت محل نیش شپش  

 .صورت می گیرد 

 



  باالی و عقب موهای برروی بخصوص (شپش تخم) رشک مشاهده  -1

 .گردن پشت و گوش

 شپش خونخواری از ناشی سر شدید خارش وجود -2

 که زبر و خشک موهای موها، برروی بالغ شپش زیاد تعداد مشاهده -3

 نیست کردن شانه قابل

   شدید خاراندن بدلیل مو ریشه ناحیه در تورم و التهاب -4

 گردن و سر پشت و گوش پشت لنفاوی غدد شدن حساس و بزرگ -5

 



  است ممکن شدید های آلودگی در ولی دارند سر شپش 10-20 افراد غالب

 گزش از حاصله جوشهای ترشحات و بالغ نمف، رشک، از مخلوطی با موها

  قارچی و باکتریایی ثانویه آلودگی مواردی چنین در .شوند دیده شپش

  توده که ای منظره بد قشر سر از هایی قسمت در و شود ایجاد است ممکن

  طوالنی مدت به اگر آلودگی .گردد می تشکیل  گرفته قرار آن زیر شپش

 .دارد وجود بدن دیگر های قسمت به آن گسترش احتمال یابد، ادامه

 

 ادامه









  و شود می تزریق بدن به کرارا آن بزاق شپش،  بار 2-3 روزانه گزش با

 تحریک، خستگی، باعث است ممکن آلوده افراد در آن سمی اثرات

 ممکن شپش بزاق مکرر تزریق .شود تنبلی احساس و بدبینی حالت

  گرد صورتیکه در و بشود شدید خارش مثل هایی آلرژی باعث است

 تب بیماری مشابه عالئم است ممکن گردد استنشاق شپش مدفوع

   .گردد ظاهر یونجه

 



  جز عالمتی هیچ شدید موارد در حتی گاهی که اینجاست توجه قابل نکته اما

 بین حتما خاراند می را خود سر دائم بطور کودکی اگر لذا ندارد خاراندن

   .شود بررسی خوب باید موها

  با سر شوره که تفاوت این با است سر شوره شبیه شپش تخم که شود دقت

 به و چسبیده مو به شپش تخم اما گردد می جدا مو از راحتی به دادن تکان

 .است رنگ سیاه نیز شپش خود گردد، می جدا سختی

 

 ادامه



 و پوسته ریزیشوره 

موی سر خشک شدهژل /اسپری 

 درماتوفیتیعفونت 

فولیکولیت 

  گال 

 



 





 به تشخیص در را نقش مهمترین جامعه هر در ها خانواده بهداشتی های آگاهی بردن باال

 .دارد مبتال افراد سریع درمان و موقع

 درمانی بهداشتی واحدهای به شپش به آلودگی مشاهده صورت در تا جامعه به رسانی اطالع

 .نمایند همکاری درمان کامل تکمیل تا و مراجعه

  آموزش لذا دارند آلودگی اصلی مخازن شناسایی و بیماریابی در مهمی بسیار نقش معلمین،

 .دارد ابتال موارد کاهش در بسزایی نقش آنها، به شپش به آلودگی شناسائی های راه

  گذاری تخم و کرده زندگی گوش باالی و گردن پشت و عقب موهای در عمدتاً سر شپش

 .بود خواهد کننده کمک نواحی این به توجه بیماریابی هنگام در لذا کند، می (رشک)

 



 ها گوش پشت و سر پس نواحی در دردناك و متورم لنفاوی غدد وجود صورت در

 .بود سر شپش به آلودگی فکر به باید حتماً

 بوده سر شپش به آلودگی فکر به بایستی سر پس ناحیه در زخم مورد هر با مواجه در

 نیز شپش یا رشک شناسایی نظر از الزمه های بررسی و معاینه لحاظ، این از و

 .شود انجام

 نمود بررسی را ها لباس های چین و درز باید حتماً تن شپش به آلودگی یافتن برای

 روی بر را تن شپش توان می که است شدید بسیار آلودگی موارد در فقط که چرا

 .نمود مشاهده تن

 

 ادامه



 و گزارش بهداشتی واحدهای به مراتب آلودگی، مشاهده موارد درکلیه است ضروری

  وی های همکالسی قبیل از نزدیک تماس موارد سایر و آلوده فرد خانوار اعضاء افراد

 به تن شپش به آلودگی موارد گزارش که است بدیهی .گردند درمان و معاینه نیز

 های فرم وقت اسرع در و گیرد انجام بایستی ملی، سطح تا شبکه نظام باالتر سطوح

  به ابتال موارد خطی لیست و تکمیل نیز اپیدمیولوژیکی بررسی اطالعات خالصه

 و آلوده موارد درمان و تشخیص مدیریت سهولت منظور به .گردد ارسال باالتر سطوح

   .باشد می زیر شرح به مورد بندی طبقه بیماری به ابتال

 



 : مورد مشکوک

 وجود خارش در ناحیه سر در جامعه آلوده به شپش

   :مورد محتمل

ضایعات بصورت خراش جلدی با یا بدون عفونت و وجود آدنوپاتی  وجود 

 ( در آلودگی به شپش سر)موضعی در ناحیه پشت گوش و گردن 

   :مورد قطعی

 رشک و شپش همراه با مشخصات بالینی فوقمشاهده 

 



  نقاط از بسیاری در اجتماعی معضل یک و عمومی بهداشت مسئله یک سر شپش

  رعایت عدم استحمام، برای آب به دسترسی مشکل است، بدیهی .است جهان

  - اجتماعی طبقه و  بهداشتی وسایل تامین در اولیاء کوتاهی فردی، بهداشت

     .است موثر آن شیوع و بروز سطح بر اقتصادی

  به تایوان در درصد 40 مالزی، در درصد 11 تا شپش شیوع مختلف، مطالعات در

 دنیا کشورهای تمام در و است شده گزارش سالگی (11 تا 3) درسنین ویژه

   .دارد وجود افراد آلودگی امکان نژاد و جنس سن، با ارتباط بدون

  امکان همچنین و بلندتر موهای داشتن علت به مونث جنس در ابتال استعداد

 .است بیشتر شانه، و برس چون وسایلی از مشترك استفاده

 



 



 

 

 

 کشور (درصد)متوسط میزان شیوع

 اردن 6.7

 لبنان 8

 لیبی 6.8

 عربستان سعودی 12

 ترکیه 4.8



  حد در منطقه کشورهای سایر با مقایسه در ایران در آلودگی وضعیت

  درصد 3 تا 1 بین معمول بطور کشور در ابتالء میزان .است بوده متوسط

 این است ممکن محیطی تغییرات و سرما فصل فرارسیدن با که بوده

 .یابد افزایش کمی درصد

  سالهای در شد، می دیده مدارس، برخی در شپش به ابتال گذشته در اگر

 دیگری وضعیت شپش شیوع بهداشت، مربیان تعداد کاهش با  اخیر

   .است  یافته افزایش شدت به شپش به ابتال و گرفته بخود

 

 



 استان کشور سال

1388 219939 2670 

1389 186370 3517 

1390 236226 4097 

1391 271002 6620 

1392 347000 7888 



 درصد پديكلوزيس در جنس مونث 94

 درصد پديكلوزيس در جنس مذكر 6

 (مونث 6-10گروه سني) بيشترين درصد پديكلوزيس در جنس مونث  48

 (مذكر 6 -10گروه سني) بيشترين درصد پديكلوزيس در جنس مذكر  4

 درصد پديكلوزيس درروستا 58

 درصد پديكلوزيس درشهر 42

 درصد پديكلوزيس جديد 64

 درصد پديكلوزيس تكراري 36

 درصد پديكلوزيس سر 99.2

 درصد پديكلوزيس تن 0.3

 درصد پديكلوزيس عانه 0.5



 محل زندگی سال

 روستا شهر

88 1713 957 

89 2121 1396 

90 2732 1365 

91 3755 2865 

92 2967 4921 



 
 سال

 نوع شپش

 عانه بدن سر

88 2657 13 0 

89 3515 2 0 

90 4097 0 0 

91 6592 28 0 

92 7888 0 0 



کل موارد  سال
 آلوده

 گروههای سنی

 سال 6کمتر از 

 (مهد کودک) 
 17باالتر از  سال 11-17 سال 10-6

 سال

88 2670 85 911 1266 408 

89 3517 155 1804 1286 272 

90 4097 165 2003 1552 377 

91 6620 372 3406 2002 840 

92 7888 244 4197 2929 518 



 نام شهرستان یفرد

 تعداد موارد آلودگی

 92سال  91سال  90سال  89سال  88سال 

 2642 ارومیه 1
1376 1616 1837 3821 

 0 اشنویه 2
38 55 96 498 

 0 بوکان 3
15 301 244 374 

 0 پیرانشهر 4
19 66 517 35 

 - پلدشت* 5
- 53 239 437 

 11 تکاب 6
61 36 95 46 

 0 چالدران 7
96 4 141 111 

 - چایپاره** 8
- 62 129 40 

 5 خوی 9
360 462 858 433 



 نام شهرستان یفرد

 تعداد موارد آلودگی

 92سال  91سال  90سال  89سال  88سال 

 12 سردشت 10
253 108 588 704 

 266 663 748 785 0 سلماس 11

 0 شاهیندژ 12
2 34 119 63 

 - شوط* 13
- 4 90 64 

 0 ماکو 14
4 228 173 220 

 0 مهاباد 15
185 221 456 460 

 0 میاندوآب 16
97 43 190 87 

 0 نقده 17
126 56 185 229 

 2670 استان 18
3517 4097 6620 7888 



 1387-1393به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی  سال تحصیلی ( شهری)توزیع  فراوانی پدیکلوزیس شناسایی شده در  معاینات بدورود دانش اموزان  به مدرسه (: 7)جدول شماره

ردی
 شهرستان ف

87-88 88-89 89-90 90-91 
92-91 93-92 

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

 کل پسر دختر

 73 4 69 80 5 75 7 0 7 114 0 114 970 14 956 8 0 8 ارومیه 1

 25 0 25 34 30 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 اشنویه 2

 22 2 20 25 0 25 60 0 60 11 2 9 بوکان 3
18 6 24 25 0 25 

 0 0 0 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 پیرانشهر 4

 3 0 3 1 0 1 3 0 3 0 0 0 5 0 5 1 0 1 تکاب 5

 1 0 1 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0 31 19 12 سردشت 6

 47 2 47 7 0 7 1 0 1 1 0 1 سلماس 7
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 شاهیندژ 8

 29 3 26 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 14 2 12 خوی 9

 0 0 0 69 0 69 0 0 0 65 0 65 چالدران 10
91 0 91 22 0 22 

 8 1 7 19 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چایپاره 11

 0 0 0 29 0 29 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شوط 12

 0 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پلدشت 13

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0 0 48 20 28 ماکو 14

 1 0 1 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 مهاباد 15

 0 0 0 75 0 75 1 0 1 0 0 0 میاندواب 16
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نقده 17

20 1 21 102 2 104 

 91 4 87 1065 0 1065 1050 15 1035 183 43 140 استان 18

274 46 320 281 10 291 



  

  

 شهرستان

  

87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 93-92 

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

 31 0 31 28 0 28 166 4 162 13 0 13 68 0 68 22 2 20 ارومیه 1

 52 0 52 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 اشنویه 2

 5 0 5 2 2 0 52 12 40 6 0 6 0 0 0 7 0 7 بوکان 3

 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 11 0 11 2 1 1 پیرانشهر 4

 16 0 16 1 0 1 0 0 0 4 0 4 1 0 1 12 0 12 تکاب  5

 35 0 35 0 0 0 6 0 6 4 0 4 1 1 0 6 0 6 سردشت 6

 14 2 12 4 0 4 34 0 34 165 44 121 57 7 50 15 0 15 سلماس 7

 0 0 0 17 4 13 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 شاهیندژ 8

 32 0 32 0 0 0 105 2 103 20 9 11 27 7 20 14 0 14 خوی 9

 15 0 15 21 0 21 18 0 18 10 0 10 26 0 26 21 2 19 چالدران 10

 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چایپاره 11

 12 1 11 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شوط 12

 0 0 16 52 5 47 95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پلدشت 13

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 17 26 ماکو 14

 0 0 49 26 2 24 16 1 15 1 0 1 2 0 2 4 0 4 مهاباد 15

 36 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 میاندواب 16

 17 1 16 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نقده 17

 330 9 321 199 13 186 494 19 475 285 53 232 217 15 202 1 22 130 استان 18
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 از استفاده يا مستقيم تماس طريق از تواند مى ديگر فرد به فرد يك از انتقال

 صورت روسرى و حوله شال، كاله، شانه، مثل ديگران شخصى وسائل

 "معموال و جمعيت پر هاي محل در همچنين و خانواده افراد در انتقال .گيرد

 پس اردوگاههاي پناهندگان، اردوگاه زندان، :مثل بهداشتي غير شرايط در

 شپش به قبلى ابتال .دهد مى رخ سهولت و سرعت به ...و زلزله يا سيل از

 بيمارى به يكبار از بيش است ممكن فرد يك بنابراين .كند نمى ايجاد ايمنى

 .گردد مبتال
 



 و برس روسری، کاله، نظیر آلوده افراد شخصی وسائل توسط شپش انتقال

  در که زمانی یا و مشترك استفاده صورت در و البسه و روسری و سر شانه

   باالی شیوع موقع در .است پذیر امکان شوند داده قرار هم روی بر رختکن

 ها تاکسی شهری، بین و شهری های اتوبوس صندلی جامعه، در آلودگی

 نقش آلودگی انتشار و انتقال در توانند می نیز اجتماعات های سالن و

 با کودکان شدن آلوده احتمال فوق، مطالب به توجه با .باشند داشته

  .دارد وجود وسیع گیری همه شرایط در نیز مطلوب فردی بهداشت سطح

 .ندارد بستگی مو طول به سر شپش به آلودگی میزان

 



  اصول دقیق رعایت از متاثر درمان اساس شپش، انواع به آلودگی موارد کلیه در

  و منظم تعویض امکان و منظم استحمام انجام و دسترسی و فردی بهداشت

   .است البسه صحیح

  منابع شناسایی) اپیدمیولوژیک درمان بایستی شپش انواع به آلودگی درمان در 

  درمان و تماس موارد و خانواده اعضاء بررسی طریق از آلودگی مخازن و

  گیرد قرار توجه مورد کنترلی عملکرد بنای زیر عنوان به (آنها جمعی دسته

 سایر و ملحفه  بالش، روسری، کاله، برس، شانه، ضروریست درمان این در

  به آلودگی رفع نظر از نیز دارند نقش آلودگی انتشار در که شخصی وسایل

 . گیرد قرار توجه مورد شپش و رشک

  



 

 

 كاهش را بالغ هاي شپش تعداد گرم آب و شامپو و صابون با سر مرتب شستشوي

 .دهد مي

  بيماري درمان در انتخابي داروي بعنوان دارو اين :درصد يك پرمترين وردهآفر -1

 در كرم و لوسيون پودر سرشوي، محلول شامپو، بصورت و است شده توصيه

 .است موجود بازار

 



  با سپس و نموده مرطوب آب با را موها ابتدا :پرمترين شامپوي از استفاده نحوه 

 به كامال است الزم .نمائيد آغشته كامالً را موها درصد يك سرشوي يا شامپو

 آب با دقيقه 10 مدت از پس و شود داده ماساژ و ماليده موها ساقه و سر كف

 بر ابقايي اثر و شوند نمي مسموميت باعث مشتقات اين .شود شسته فراوان

 اثر نيز رشك روي بر و ماند مي باقي مو در هفته يك تا و دارد سر موهاي

 بقاي صورت در مجدد معاينه و بازبيني ضمن شود مي توصيه .دارند كشندگي

 .شود تكرار درمان بعد هفته يك مشكل

 



  خيس از پس را شامپو از غذاخوري قاشق 2 حدود :(ليندان) بنزن گاما شامپوي -2

  داده كافي ماساژ بدقت و ماليده ها ريشه و سر پوست ناحيه به كامالً موها كردن

 و گذاشته ثابت مو روي بر را شامپو دقيقه 4 مدت ماساژ انجام از پس و شود

 وجود صورت در .نمائيد خشك را آن و داده شستشو آب با كامل بطور سپس

 .شود مي توصيه درمان دوم نوبت بعد هفته يك آلودگي

 



 : (Malation)استفاده از ماالتیون  -3

  ابقايي اثر نيز دارو اين .است شده ارائه درصد5 پودر و شامپو لوسيون، صورت به

 12 تا 8 لوسيون، از استفاده صورت در .دارد كشندگي اثر رشك بر و داشته

 در .بشوييد معمولي شامپوي با را موها و شسته آب با را لوسيون بعد ساعت

 شپش درمان جهت تنها را ماالتيون و (پرمترين) پيروتروئيد تركيبات مورد اين

 .اند كرده توصيه سر

  .است شده توصيه درمان از پس زدايي رشك نيز

 



   :درصد25 بنزوات بنزیل -4

 را موها ساعت 24 فاصله به بار دو بايستي است دسترس قابل امولسيون صورت به

 درمان .شود انجام زدايي رشك بعد و شود شستشو سپس و كرده آغشته آن به

 .شود تكرار آلودگي وجود صورت در بعد هفته يك بايستي

 



 .دارد نام %4 دایمتیکون لوسیون شده بازار وارد "اخیرا که جدیدی داروی
 :باشد می ذیل شرح به استفاده نحوه

 شود ماليده خشك موهاي نوك تا ريشه از %4 دايمتيكون لوسيون بايد ابتدا

 موها تا ماند منتظر ساعت 8 مدت به  سپس (باشد مرطوب يا خيس نبايد موها)

 توسط كامال سر پوست تمامي كه نمود دقت بايد شود خشك طبيعي طور به

 شانه با و داد شستشو شامپو با را موها بايستي  سپس .شود پوشانده لوسيون

 جدا موها از را ها شپش تخم و مرده هاي شپش قوطي، در موجود ريز دندانه

  .نمود

 



 دایمتیکون لوسیون از استفاده از بعد هفته یک درمان، از اطمینان برای

 اگر تا شود بررسی اند قرارگرفته درمان مورد که افرادی سر بایستی مجددا

  قبلی روش همان به را است شده شپش به تبدیل و مانده باقی شپش تخم

  شده آلوده خانواده در دیگری فرد صورتیکه در ضمنا .کرد کامل درمان

 .شود درمان روش همین به باشد

 ادامه



ضايعات عفونت جلدي ايجاد شده بايستي با آنتي بيوتيك مناسب درمان كليه 

 .گردد

كوتاه نمودن موها براي تسهيل در امر شانه كردن و رشك زدايي كمك  :توضيح 

كوتاه كردن موي سر متناسب با مقتضيات اجتماعي گروه سني بوده  . كننده است

 . و فقط در جنس مذكر قابليت توصيه دارد

 



 



 بررسي اوليه درمان از بعد هفته يك شده درمان افراد بايستي موارد كليه در

 مي تاكيد ضمناً .گيرند قرار مجدد درمان تحت آلودگي، درصورت و شده

 رواني مسائل به آموزان دانش ويژه به آلوده افراد مراقبت آموزش در گردد

 و توهين گونه هر از و گردد توجه وي خانواده و آلوده فرد اجتماعي و

 .شود پرهيز رواني آزار

  

 ادامه



 جدا آن از اند چسبیده موها به که را ها تخم توانند نمی ترکیبات از یک هیچ

 به نسبت زیر روش استفاده با است الزم درمان از پس مورد دو هر در لذا کنند

   :گردد اقدام مو از ها رشک کردن جدا

  سپس مرطوب دقیقه 30 مدت به سرکه به آغشته و مرطوب ای حوله با ابتدا موها

  این به شود، اقدام سر موهای کردن شانه به سرکه، به آغشته ریز دندانه شانه با

 .شد خواهند جدا موها از ها رشک ترتیب

 

 توجه



 





  



 نامناسبدرمان 

 عدم پذیرش درمان 

تشخیص نادرست 

درمان ناکافی 

 روز  7-10عدم تکرار درمان بعد از 

 عدم برداشتن تخم های زنده شپش 

 آلودگی از محیط زیستنیاز به ریشه کنی 

آلودگی های مجدد 

 مقاومت در برابر شپش کش ها 



 عدم برداشتن تخم هاي زنده شپش  •

 آلودگي از محيط زيستنياز به ريشه كني •

 آلودگي هاي مجدد•

 مقاومت در برابر شپش كش ها •



 از است عبارت شپش نوع سه هر آمده پديد خارش عالمتي درمان (الف

 معالج پزشك توسط زين، هيدروكسي مثل ها، هيستامين آنتي تجويز

 

 طاليي استافيلوكوك عمدتاً كه باكتريال ثانويه عفونت وجود صورت در (ب

  به حداقل براي را بيوتيك آنتي درمان سريعتر چه هر بايد باشد، مي

 .كرد شروع روز 10مدت
 



 
 با بايستي اينها امثال و روسري كاله، نظير وپوششي شخصي وسايل (ج

 .شوند خشك و شسته باال حرارت در و لباسشويي ماشين

 

 30 مدت به بايستي اينصورت غير در دارد خوبي تاثير نيز شويي خشك (د

 .بروند بين از ها رشك هم و شپش هم تا شوند جوشانده آب با دقيقه



  رفتارها زيستي، مشخصات كامل طور به بايستي شپش با مبارزه براي .1

 .شود داده آموزش جامعه به آن هاي وخصلت

 را شپش به آلودگي از پيشگيري در تاثير مهمترين فردي بهداشت رعايت .2

 .دارد

  مختلف، دفعات به روز در سر موهاي كردن شانه منظم، و مرتب استحمام .3

 و كاله و روسري ها، لباس و شانه و برس منظم شستشوي و كردن تميز

 .باشد مي شپش از پيشگيري مهم اصول از شخصي وسايل ديگر



 و لباس شستشوي مورد در مردم به آموزش تن شپش به آلودگي گسترش شرايط در .4

 و كن خشك و لباسشويي ماشين از استفاده يا و دقيقه 30 مدت به جوش آب در ملحفه

 مي مهم رشك و شپش بردن بين از براي آن درزهاي ويژه به و لباس منظم كردن اتو

 .باشد

 و شانه و كاله از استفاده عدم و آلوده افراد هاي لباس و شخصي لوازم تماس از پرهيز .5

 .شود داده آموزش مردم به منظم بصورت بايستي ديگران برس

 اتوبوس، و اتومبيل صندلي پشتي طريق از حتي سر شپش شديد، بسيار آلودگي موارد در .6

 به بايستي انتقال راههاي اينگونه و گردد مي منتقل نيز سمينارها و اجتماعات هاي سالن

 .شود داده آموزش مردم
 

 

 

 
 



 تعريق و گرمي علت به  بدني هاي فعاليت ساير و بازي و ورزش هنگام در .7

 آموزان دانش و افراد نتيجه در و كرده ترك را لباس تن شپش بدن،

 .سازد مي آلوده را همجوار

 موي روزانه بازديد از عبارتست آموزان دانش شپش مهار در امر مهمترين .8

 مربيان و معلمين توسط آنها بدن و لباس بازديد لزوم صورت در و سر

 براي درماني بهداشتي واحدهاي به آلوده موارد سريع ارجاع و مدارس

 .وي اطرافيان و خانواده همراه به آلوده فرد درمان



 صورت در امروزه و ندارد نقشي سر شپش به شدن آلوده در سر موي طول .9

 موي كردن كوتاه مناسب، درمان به دسترسي و فردي بهداشت مسائل رعايت

 .باشد نمي ضروري سر

 لذا رود مي بين از آلودگي انتقال احتمال شپش، ضد درمان انجام از پس .10

 .ندارد وجود مدارس در آموزان حضوردانش براي منعي



 مختلف مقاطع آموزان دانش در آلودگی میزان بیشترین اینکه به عنایت با

 کنترل و پیشگیری لذا شده، گزارش دختران در و ابتدایی مقطع بخصوص

 مهمترین از کشور مدارس در سر (شپش) پدیکلوزیس به دانش آموزان آلودگی

 .شود می محسوب اجرایی های فعالیت

 



 كاهش والدين، به اطالع سر، شپش شناسايي فرآيندهاي الگوريتم مدرسه در1.
  ديد معرض در و مشخص بايستي درمان از بعد پيگيري زمان و نحوه و انتقال

 .گيرد قرار همگان

 مدنظر سر شپش كنترل و شناسايي در مدرسه پرسنل ساير و معلمين آموزش2.

 .گيرد قرار

  به صرفاً مراتب و گرديده رعايت شده شناسايي موارد بودن محرمانه موازين3.

 .شود داده اطالع والدين

 .شود ارائه آلوده افراد هاي خانواده و والدين براي عملي هاي توصيه4.
 



 هفتگي صورت به شپش نظر از را خود خانواده اعضاي و كودكان سر موي1.

 .كنند بررسي

 .كنند درمان سريعتر چه هر شناسايي از بعد را آلوده كودك2.

 در تا دهند اطالع نزديك دوستان والدين و مدرسه به را خود فرزند ابتالء3.

 .گردد آغاز سريعتر هرچه درمان آلودگي انتقال صورت

 مدرسه در كه جلساتي يا سر شپش به مربوط آموزشي هاي كالس در4.

 .كنند شركت گردد مي تشكيل
 



 نمي سر شپش شود مي منتقل فرد به فرد نزديك تماس طريق از سر شپش1.

 وسايل از استفاده صورت در يا و بخزد تواند مي فقط كند پرواز تواند

 براي .شود منتقل مقنعه و كاله شانه، برس، مانند مشترك شخصي

 زير نكات به توان مي درس هاي كالس در سر شپش گسترش از پيشگيري

 :كرد توجه

 دانش همچنين گيرند قرار هم از مناسب فاصله در بايد كالس نيمكتهاي2.

 .ننشينند هم شانه به شانه آموزان

 .ببندند پشت از را خود موهاي كه شوند تشويق بايد بلند موي با كودكان3.



 

 آموزان دانش تا باشد داشته وجود جدا آويزهاي رخت كالس هر در4.

  خود همكالسي لباس روي بر خود لباسهاي كردن آويزان به مجبور كالس

 .نكنند انباشته هم روي را آنها يا و نشده

  وجود گروهي كارهاي در يا ها صف در آموزان دانش بين كافي فضاي 5.

 .باشد داشته

  مانند گيرند مي قرار گردن و سر روي كه وسايلي از مشترك استفاده6.

 .برسانند اقل حد به را گردن شال مقنعه، كاله، گوشي،

  شپش اطالعات شامل آموزان دانش تمام براي سالمت هاي برنامه اجراي از7.

   .شود حاصل اطمينان آن درمان و انتقال و شناسايي چگونگي و سر
 



آلودگي به شپش سر فقط محدود به مناطق فقير كه دسترسي به آب و صابون : اول

 .ندارند مي باشد

  شپش سر در برابر آب و صابون مقاومت دارد هر شخصي با هر وضعيت

 .بهداشت فردي ممكن است آلوده شود

 .شپش سر مي تواند بپرد يا پرواز كند و از فردي به فرد ديگر منتقل شود: دوم

  سر به دليل نداشتن بال قادر به پرواز نيست فقط مي تواند با جابجايي هوا  شپش

ازالي موهاي سر حركت كند و بدين ترتيب به نظر مي رسد كه پرواز مي كند  

 . و شپش هرگز قادر به پريدن نيست

 



 .شوند مي خارش دچار سر شپش به آلوده هاي بچه همه :سوم

 نشانه يا عالئم هيچگونه هفته 6 الي 4 تا است ممكن سر شپش به آلودگي در  

 سر شپش به آلوده شايد كودك كه است معني بدين اين .باشد نداشته وجود اي

 .بيفتد تاخير به ماه يك تا خارش جمله از آلودگي هاي نشانه و عالئم اما باشد

 زندگي تواند مي نيز كاناپه روي و پوشاك تختخواب، فرش، در شپش :چهارم

 .كند

 ،جدا از بعد بماند زنده تواند مي ساعت 48 تا حداكثر انسان بدن از دور شپش  

  ديگر فرد به انتقال عدم صورت در لباس، يا رختخواب در افتادن و مو از شدن

 ميرد مي روز 2 از بعد



  شوند پاك شپش از وسايل و اسباب تمام منزل كردن تميز براي است الزم :پنجم

 .داشت نخواهد وجود آلودگي صورت اين در

 از مستقيم غير راههاي از است ممكن نيست مستقيم راه از فقط آلودگي انتقال 
 .گيرد  صورت ايمني هاي كاله يا سر موي كش كاله، روسري، جمله

 به آلودگي دچار كه است معني بدين بخاراند را خود سر من كودك اگر :ششم

 .است شده شپش

 به آلوده شما است ممكن نيست سر شپش وجود بر دليلي سر خارش عالمت  
  ممكن (رشك) تخم باشد شما موهاي بين در زنده تخم فقط اما باشيد سر شپش
 با است ممكن شپش تخم همچنين .نشود فعال شپش به تبديل و باشد خالي است

 .شود گرفته اشتباه نيز سر ژل هاي وقطره ماسه سر، شوره غبار، و گرد

 
 



 .رود مي بين از درمان از بعد بالفاصله سر شپش :هفتم

 آن از بعد و بماند زنده درمان از بعد ساعت 24 تا است ممكن سر شپش 

 .برود بين از

 .شوند درمان بايد آلوده فرد خانواده اعضاي تمام :هشتم

  هفته دو تا يك بايد و شود مي انجام خانواده آلوده افراد در فقط درمان  

 براي نياز صورت در و انجام آلودگي رفع نظر از پيگيري درمان، از بعد

   .شود اقدام  مجدد درمان
 



 92 91 90 89 88 87 86 85 84 نام شهرستان ردیف

 2177 1644 960 1123 1363 32 273 228 328 ارومیه 1

 918 500 100 0 265 55 60 75 40 اشنویه 2

 393 400 450 300 120 117 150 200 150 بوکان 3

 35 517 66 . . . . . . پلدشت 4

 1650 784 450 236 335 120 313 690 880 پیرانشهر 5

 256 207 375 0 227 404 395 410 . تکاب 6

 260 275 8 185 374 440 225 82 390 چالدران 7

 200 129 62 . . . . . . چایپاره 8

 405 1500 1700 1400 600 750 550 300 300 خوی 9

 919 1007 790 972 506 164 275 435 194 سردشت 10

 300 900 1142 1050 150 150 80 . . سلماس 11

 65 119 34 8 34 8 10 9 13 شاهیندژ 12

 68 27 . . . . . . . شوط 13

 284 120 120 44 97 55 103 82 50 ماکو 14

 600 456 221 227 133 110 100 12 0 مهاباد 15

 872 500 150 265 100 120 0 400 350 میاندوآب 16

 150 200 90 132 30 17 . . . نقده 17

 9552 9376 6808 6031 4422 302 2620 3008 2779 استان 18



 .دانش آموزان والدين و بهداشت مربيان معلمان، دانش آموزان، آگاهي ارتقاء•

 -بهداشتي مراكز به آلوده موارد ارجاع و سر پديكلوزيس موارد غربالگري•

 .بهداشت خانه هاي و درماني

 در پوشش تحت جامعه و آنان خانواده هاي و دانش آموزان آلوده موارد درمان•

 .بهداشت خانه هاي و درماني -بهداشتي مراكز

 ماهيانه صورت به بهداشت مربي داراي مدارس در ارجاع و غربالگري فعاليت•

 .مي شود انجام مدارس بهداشت مربيان طريق از
 



 ديده توسعه حال در و يافته توسعه هاي كشور از اعم دنيا هاي كشور تمام در آلودگي-
 .است بيشتر توسعه حال در كشورهاي در آلودگي ميزان .شود مي

  پسران از بيشتر دختران در آلودگي شيوع كه دهد مي نشان ملي و المللي بين مطالعات -
 .است

 غربي آذربايجان استان از ،1392 سال در كشور شپش آلودگي موارد كل درصد2.2 -
 .است شده گزارش

  تا 6 سني گروه در سر شپش به آلودگي كلي شيوع غربي، آذربايجان استان آمار مطابق-
 1392 سال در درصد3.09 و درصد90.35 ترتيب به كودك مهد كودكان و  سال 17

  شده گزارش سال 17 باالي سني گروه در نيز موارد درصد6.56) است شده گزارش

  .(است
 



 است تر پايين كشوري شيوع ميانگين با مقايسه در استان در آلودگي شيوع -

 .(است شده گزارش درصد2.2 حدود استان در و درصد3 حدود كشور در)

  و  شهري مناطق به مربوط شده گزارش آلودگي موارد از درصد37.62-

 .است بوده روستايي  مناطق درصد62.38

 شده ش گزار صد در 7.8 شده معاينه آموزان دانش ميان در آلودگي شيوع-

  است

 درصد1.5  حدود 1392 سال در  استان آموزان دانش بين در آلودگي شيوع -

  .است بوده

 



  از برخي شدن شيفت تك  دليل به كالس ها دانش آموزان تعداد تراكم -1

   مدارس

 مدارس در  سالمت مراقبين كمبود -2

 مقاطع بويژه مدارس كاركنان و معلمان  به شده ارائه آموزشهاي بودن ناكافي -3

   ها كودك مهد مربيان و راهنمايي و ابتدايي

 خود فرزندان بهداشتي مسائل به والدين توجهي كم-4

 

 



   ها خانواده از برخي فرهنگي و اقتصادي – اجتماعي مشكالت -5

    آلودگي موارد دهي گزارش و شناسايي نظام بهبود -6

  شانه همچون ديگري عوامل رسد مي نظر به شده ذكر موارد بر عالوه

  حمام وجود عدم خانوار، بعد مشترك، رختخواب مشترك، لباس مشترك،

 كه موها مرتب شستشوي و بهداشت به توجه رفتن، حمام فواصل و خانگي

 و مادر و پدر تحصيالت شود، مي آلودگي هنگام زود تشخيص به منجر

 دارد تاثير پديكلوزيس شيوع در نيز خانوار سرپرست شغل



برنامه عملیاتی پیشگیری و کنترل پدیکلوزیس 

 استان آذربایجان غربی



 

كنترل آلودگي به شپش و كاهش بار 

 آلودگي آن در جامعه

  

 



شیوع آلودگی در بین دانش آموزان  در صدی 20کاهش 

به   93-94در سال تحصیلی % 1.5مقاطع ابتدایی استان، از 

  94-95در سال تحصیلی % 1.2

 



 

 تعيين پراكندگي جغرافيايي و شيوع نسبي آن -1

 تعيين گروههاي سني و جنسي در معرض خطر بيشتر-2

 افزايش توانمندي جامعه براي پيشگيري از ابتال به پديكلوز -3

افزايش توانمندي كاركنان نظام سالمت و ساير سازمانهاي برون بخشي در -4

 زمينه مراقبت پديكلوزيس

درمان موارد آلوده شناسايي شده پديكلوز -5  



 ارتقاي آگاهي هاي اجتماعي -1

 درمان اپيدميولوژيك-2

 ( ثبت وگزارش دهي)تقويت و بهبود نظام مراقبت -3

 آمادگي مقابله با بيماري هاي اپيدميك منتقله از طريق شپش -4

 ارتقاي هماهنگي هاي درون بخشي و بين بخشي -5



تعيين گروه هاي هدف براي آموزش 

طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي بر اساس نيازسنجي آموزشي 

آموزش و اطالع رساني به جامعه 

توسعه و استمرار آموزش از طريق رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي 

آموزش و جلب مشاركت مسئولين سياسي جامعه و تصميم گيرندگان 

 



از آموزش) آموزشي هاي برنامه ارائه جهت آموزان دانش مشاركت جلب 

 (همساالن هاي گروه طريق

آموزان دانش اولياء و مختلف مقاطع آموزان دانش آموزش 

خارجي اتباع و زندانيان سربازان، مثل، جمعيتي خاص هاي گروه آموزش 

گروه آموزش براي تلويزيوني و ويدئويي آموزشي كوتاه هاي فيلم تهيه 

 مختلف هاي

 



 به سطوح كليه در درماني بهداشتي پرسنل به فني هاي آموزش ارائه  

 آبشاري صورت

 هاي گروه آموزش براي آموزشي كمك مواد و ها برنامه توليد و تهيه 

 هدف

رابطين (كودكها مهد مدارس، بهداشت) مربيان به فني آموزش ارائه  

 توسط مدارس معلمين و معاونين مديران، سالمت، داوطلبين ادارات،

 مراكز بهداشت آموزش و محيط بهداشت و ها بيماري با مبارزه كارشناسان

 ها شهرستان بهداشت

 



 تدوين دستورالعمل درمان اپيدميولوژيك 

 آموزش نحوه صحيح درمان اپيدميولوژيك به پرسنل بهداشتي

 درماني و مربيان بهداشت مدارس

 درمان دسته جمعي افراد آلوده به همراه موارد تماس با اعضاء

 خانواده مطابق دستورالعمل

پيش بيني، تهيه و توزيع به هنگام داروي مورد نياز 

 

 



بهبودي از اطمينان كسب و درمان از پس روز 14 تا موارد مجدد معاينه 

 كامل

موارد درمان در دارويي مقاومت مورد در الزم هاي بررسي   

مهد مربيان مدارس، بهداشت مربيان توسط درمان مراقبت و پيگيري 

 مراكز ساير و مسلح ونيروهاي ها زندان بهداشت مسوولين كودكها،

 تجمعي

 



  ثبت مشخصات موارد آلودگي در دفتر ثبت خانه بهداشت و حفظ در

 سوابق  

 ثبت مشخصات موارد آلودگي در سطح مدارس و مراكز بهداشتي

 1درماني و مركز بهداشت شهرستان و استان در قالب فرم شماره 

 2گزارش موارد آلودگي از سطوح محيطي تا ملي در قالب فرم شماره 

 1ارسال داده ها به سطوح باالتر نظام مراقبت مطابق الگوريتم شماره 

 



 ماه يكبار  3تجزيه و تحليل داده ها و انتشار اطالعات حاصله هر 

 نظارت بر موارد ثبت شده آلودگي در پرتال و تجزيه و تحليل داده ها و

 ارسال پسخوراند به واحد بيماري ها در شهرستان ها

 طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي و انتشار نتايج آن 

 



گزارش فوري موارد آلودگي به شپش تن 

 اعزام تيم كارشناسي مبارزه با بيماري ها جهت بررسي و تائيد گزارشات 

بكارگيري دقيق اصول درمان اپيدميولوژيك براي قطع زنجيره انتشار آلودگي 

  انجام اقدامات ويژه در مواقع وقوع بحران و بالياي طبيعي 

 



شهرستاني و استاني سطوح در اجرايي و علمي هاي كميته تشكيل 

هاي سازمان ساير با بخشي برون و بخشي درون مشترك جلسات برگزاري 

  نيروهاي مشترك ستاد و ها زندان بهزيستي، پرورش، و آموزش) مانند ذيربط

 (..... و نظامي

مربوطه صورتجلسات تنظيم 

بخشي برون و بخشي درون جلسات مصوبات اجراي و پيگيري 

بخشي برون و بخشي درون تابعه واحدهاي از مشترك بازديدهاي 
 

  
 



 
 
 

 شرح وظايف سطوح مختلف نظام سالمت  -1
 



 (... و والدين آموزان، دانش) جمله از پوشش تحت جمعيت به آموزش-1

 و فردي بهداشت نكات رعايت زمينه در اپيدمي زمان در ويژه به آنها

 شپش به ابتال از جلوگيري هاي راه و آن اهميت

 و (ابتدايي) آموزان دانش اي دوره معاينات طي در شپش بيماريابي انجام-2

 (فصلي) يكبار ماه 3 هر

 مدرسه سالمت پرونده در و مربوط فرم در شده شناسائي آلوده موارد ثبت-3

 باالتر سطوح به داده تشخيص تن شپش به آلوده موارد فوري گزارش-4

 
 



 وضعيت پيگيري و مبتال پوشش تحت جمعيت به درماني خدمات ارائه-5

 خانواده به درمان صحيح نحوه آموزش و آنها درمان و خانواده

 درمان شروع از بعد هفته 2 الي 1 بهبودي نظر از بيمار وضعيت پيگيري-6

 مربوطه درماني بهداشتي مركز به  گزارشدهي فرم طبق ابتال موارد گزارش-7

 (همراه عفونتهاي) درماني بهداشتي مركز پزشك به خاص موارد ارجاع-8

 نياز مورد داروهاي پيگيري و درخواست -9

  

  



 آموزش و نظارت بر فعاليت هاي بهورز در زمينه مراقبت پديكولوزيس-1

 بررسي فوري گزارشات موارد آلوده به شپش تن و اعالم نظر به سطوح باالتر-2

 جمع آوري گزارشات ماهيانه و ارسال به مركز بهداشت شهرستان -3

شركت در برنامه هاي آموزش و اطالع رساني دانش آموزان، معلمين، -4

 خانواده ها و ساير گروه هاي تحت پوشش

 



پيگيري درمان جمعي افراد خانواده و آموزش آنان در خصوص نحوه صحيح -5

 (  در مناطق شهري)درمان 

 بعد ازدرمان  از نظر رفع آلودگي هفته  2تا   1پيگيري وضعيت فرد آلوده، -6

 پيگيري تامين و توزيع داروهاي مورد نياز واحدهاي تابعه -7

 



 تشخيص و درمان آلودگي افراد آلوده بر اساس نوع پديكلوز-1

 درمان اطرافيان و خانواده افراده آلوده به انواع پديكلوز-2

آموزش شناسايي پديكلوز، راههاي انتقال و پيشگيري از پديكلوزيس به افراد -3

 آلوده، خانواده و اطرافيان آنها

آموزش نحوه صحيح استفاده از شامپو و ساير داروهاي پديكلوزيس به افراد آلوده، -4

 خانواده و اطرافيان آنها

آموزش و توجيه تيم سالمت در زميته شناسايي انواع پديكلوز، راههاي پيشگيري و -5

 كنترل آلودگي پديكلوزيس



  بهداشتي منطقه پوشش تحت مدارس بهداشت مراقبين و مديران با هماهنگي-6

 پديكلوزيس اپيدميهاي در آموزان دانش ارجاع چگونگي زمينه در خود

 مراكز مسئولين ساير و كودك مهد مربيان مدارس، معلمين مديران، به آموزش-7
  راه پديكلوز، انواع شناسايي زمينه در خود بهداشتي منطقه پوشش تحت تجمعي

 پديكلوزيس آلودگي كنترل و پيشگيري هاي

 سالمت تيم آموزشي گانت جدول در پديكلوزيس كردن لحاظ-8

 ارسال و آمار آوري جمع پديكلوزيس، مراقبت زمينه در بهورزان كار بر نظارت-9

 مربوطه ودرماني بهداشتي مركز به

  و خود پوشش تحت منطقه كل پديكلوزيس آمار صحت و كنترل بر نظارت-10

   شهرستان بهداشت مركز به ارسال
 



برگزاري جلسات هماهنگي درون بخشي و بين بخشي با مشاركت واحد -1

 بيماري هاي واگير

تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي، معلمين، دانش آموزان و اولياء -2

 آنها با مشاركت واحد مبارزه با بيماري ها

تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي پرسنل نظام بهداشتي درماني با -3

 مشاركت واحد مبارزه با بيماري ها و آموزش بهداشت

 

 



 و آموزش مناطق از شپش به آلودگي موارد آمار ماهيانه آوري جمع-4

  ها بيماري با مبارزه واحد به آن ارسال و پرورش

 روستايي مناطق مدارس در بهورزان اي دوره بازديدهاي انجام بر نظارت

 خصوص در بهداشتي مراكز كاردانان عملكرد صحيح نحوه بر نظارت

 پديكولوزيس



مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزش عموم جامعه، معلمين،  دانش آموزان -1

 و اولياء آنها

 مشاركت در جلسات هماهنگي درون بخشي و بين بخشي-2

 مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزشي براي پرسنل نظام سالمت-3

جمع آوري ماهيانه داده هاي مراقبت پديكولوزيس از واحدهاي محيطي نظام -4

 سالمت و واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس

 



  ها، زندان ها، پادگان از پديكولوزيس گيري همه موارد گزارشات دريافت-5

  هاي بررسي انجام و مدارس و ها كودك مهد و دانشجويي هاي خوابگاه

 آلودگي كاهش در همكاري و كارشناسي

 و كارشناسي نظر اعالم و شده گزارش تن شپش به آلودگي موارد سريع پيگيري-6

 آلودگي رفع اقدامات انجام

 ماهه سه بصورت واگير هاي بيماري مديريت مركز پرتال در آلودگي موارد ثبت-7

 استان بهداشت مركز به حاصله اطالعات ارسال و شهرستاني سطح تحليل و تجزيه-8

 ساالنه صورت به نياز مورد داروي تامين پيگيري و بيني پيش-9

 



برگزاري جلسات هماهنگي بين بخشي با آموزش و پرورش وجلسات درون -1

 بخشي مورد نياز

بررسي وضعيت آلودگي به شپش در مدارس سطح استان براي برنامه ريزي -2

مشترك با آموزش و پرورش با توجه به آمارهاي دريافتي از گروه بيماري 

 هاي استان

 تدوين برنامه عملياتي براي آموزش گروه هدف و برنامه هاي اطالع رساني-3

نظارت بر اجراي صحيح برنامه عملياتي تدوين شده ساالنه در سطح استان در -4

 گروه هدف



 مشاركت در تدوين برنامه عملياتي آموزش و اطالع رساني-1

 مشاركت در برگزاري جلسات و كميته هاي مربوطه-2

ماهه به گروه  3آناليز داده هاي ارسالي از شهرستان ها و ارسال فيدبك -3

 بهداشت مدارس و سطح شهرستان ها

 پيش بيني و درخواست تامين داروي مورد نياز ساالنه-4

 انجام پايش و ارزشيابي برنامه نظام مراقبت پديكولوزيس در سطح استان -5



 

 

سازمان آموزش و پرورش شرح وظایف سطوح مختلف 
 استان آذربایجان غربی

 

 



 

 آموزش بهداشت فردي به كليه دانش آموزان و اولياء آنان-1

 انجام معاينات غربالگري بهداشتي به صورت مقدمه اي و دوره اي -2

 همكاري با مراكز بهداشتي درماني در كنترل و پيشگيري از پديكلوزيس-3

  گزارش موارد پديكلوزيس به مراكز بهداشتي درماني  -4

 كنترل و مراقبت دائم بهداشت فردي دانش آموزان -5

پاسخگويي به سواالت دانش آموزان و اولياء آنان و ارائه راهنمايي هاي الزم -6

 در زمينه مربوط به سالمت 



  معاينات انجام جهت شهرستان بهداشت مركز با هماهنگي-1

 شهر در مقاطع و پايه تفكيك به معاينات هدف آموزان دانش تعداد اعالم و برآورد-2

 روستا و

   تنگاتنگ مشاركت و همكاري جهت مدارس مديران و ذيربط كارشناسان توجيه-3

 شهرستان بهداشت مركز همكاري با معاينات انجام در

 روستا و شهر حسب بر مدارس ليست آخرين و مدارس تعداد اعالم و برآورد-4

 



  كليه در آموزان دانش سالمت شناسنامه اخذ براي مدارس مديران الزام-5

   آموزان دانش به آموزشي خدمات ارائه و نام ثبت فرايند

  انجام جهت آموزان دانش ارجاع روند پيگيري و همكاري و نظارت-6

 مركز به گزارش و ذيربط كارشناسان توسط مدارس طريق از معاينات

 درماني بهداشتي

 همكاران هماهنگي با معاينات آمار و اقدامات نتايج گزارش و آوري جمع-7

 بهداشت مركز در ذيربط

 



 برگزاري كارگاه آموزشي ،توجيهي ويژه كليه آموزگاران به صورت منطقه اي-1

 ارسال جزوات، وسايل آموزشي و كمك آموزشي به مناطق و شهرستان ها -2

 بازديد از مناطق و مدارس-3

 ارسال دستورالعمل به مناطق و شهرستان ها-4

 

 



 ردیف

 واحد بهداشتی تابعه

 تعداد کل

 سابقه آلودگی نوع شپش محل سکونت مرد زن

 نام و نام خانووادگی
 ٭ ٭ندارد دارد عانه تن سر شهر روستا <17 17-12 11-6 <6 <17 17-12 11-6 <6

 ٭متفرقه

 جمع

 
  
 
 
 
 
 
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 معاونت بهداشت

..........................                                                                                                   دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                           شهرستان/ دانشگاه                                                                                                 1فرم شماره 
 ...........          مرکز بهداشتی درمانی                                                                                                                                              فرم ثبت موارد آلودگی به شپش                                                                                                  

 13............سال.............ماه  

 .به ستاد شهرستاها صرفا ً در مواقع اپیدمیک ولی بصورت روتین نیاز به گزارش ماهیانه وجود ندارد... منظور گزارش موارد پدیکولوزیس از زندان ها، پادگان ها، خوابگاههای دانشجویی و : متفرقه 
 ئولنام و امضاء مس                                                                          ماه گذشته                                                                                                                     3وجود آلودگی در طی  ٭ ٭

                                                 



 تعداد كل

 سابقه آلودگي نوع شپش محل سكونت مرد زن

 ٭٭ندارد  دارد عانه تن سر شهر روستا <17 17-12 11-6 <6 <17 17-12 11-6 <6

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت بهداشت
 ............دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه 

 ..........فرم گزارش آلودگی به   2فرم شماره 

   خاانه بهداشت........... مرکز بهداشتی درمانی............ شهرستان                                                                             13...............سال.................. ماه          

     

                                                                                                                              :............                                                                                                  تاریخ تنظیم                    
 ..........امضا.........................نام و امضاء مسئول گزارش                    

                                                                                                                           



 000000 زن 000000مرد 0000 جنس 00000000: پدر نام 00000000000 خانوادگی نام و نام  

 : سواد میزان                                       : تاهل وضعیت                       : شغل

 :خانوار در آلوده افراد تعداد                                                                خانوار افراد تعداد

  : شغلی تماس در الوده افراد تعداد                                                   : شغلی تماس در افراد تعداد

 : زندگی محل آدرس

 : کار محل آدرس

 ( اختصاصی ضایعه ویا رشک ، تن شپش مشاهده براساس)تشخیص مالك

 شناسی گیر همه اطالعات

 : مبارزه و پیگیری اقدامات

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 مرکز مدیریت بیماریها
 :نام استان                                                      :                                                                                                                            3فرم شماره 

 :نام شهرستان                                                                                                                                               فرم بررسی اپیدمیولوژیک شپش تن
 :نام روستا                                       دانشکده علوم پزشکی                                                                                                           / دانشگاه 

 :                                                                                      تاریخ تهیه فرم                                                 و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                                        

                                                                                                         

وابگاهها افراد مقیم در یک اطااق ودر محال کاار افاراد شااغل در      ر خمنظور ار تماس شغلی در مورد مدرسه همکالسی ها و در مورد زندان افراد مقیم دریک بند ، در مورد پادگان افراد مقیم دریک آسایشگاه و د: توجه 
 یک واحد شغلی 

 :    نام کارشناس بررسی کننده 



 تاريخ تشخيص بررسي تماس شغلي بررسي خانواده سواد وضعيت تاهل شغل جنس سن نام پدر نام و نام خانوادگي رديف

 **نام محل اشتغال  الوده تعداد **نام محل سكونت  آلوده تعداد

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی                
 مرکز مدیریت بیماریها

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

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

 فرم خالصه اطالعات جهت ارسال به مرکز بهداشت استان و مرکز مدیریت بیماریها می باشد : توجه  

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

                                                                                                      تنها به ذکر نام شهر روستا و یا محل کار اکتفا شود                                                                              **
 :نام و امضاء گزارش دهنده                                                                                                                                          



 
 
 

برخی نکات مهم وکلیدی در برنامه نظام مراقبت 
 پدیکولوزیس



 شپش و شود نمي محسوب بيماري پديكولوزيس به آلودگي اينكه به توجه با -1

 پديكولوزيس، غربالگري لذا كند نمي منتقل را واگيري بيماري هيچ نيز سر

 كه صورتي در باشد نمي كشور هاي بيماري از مراقبت جاري سياستهاي جزء

 زندان نظامي، هاي پادگان كودك، مهدهاي مدارس، مانند تجمعي مراكز در

 موارد ...و روزي شبانه هاي خوابگاه معلولين، و سالمندان هاي آسايشگاه ها،

 موارد ساير و آنان هاي خانواده آلوده، افراد است الزم شود، پيدا آلودگي

 درمان و ضروري هاي آموزش و گيرد قرار معاينه و بررسي مورد تماس

 .دپذير صورت مناسب، و صحيح



 توسط پديكلوزيس شناسايي و بررسي سالمت، مراقبين داراي شهري مدارس در -2

 فاقد شهري مدارس در و مي شود، انجام آموزشي بسته براساس سالمت مراقبين

 همه تشخيص اضطراري شرايط و گيري همه بروز صورت در سالمت، مراقب

 و آموزش سازمان و پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه با اضطراري شرايط و گيري

  با آلودگي كنترل براي الزم اقدامات و باشد مي ها استان سطح در پرورش

 بهداشت كارشناسان و پرورش و آموزش سالمت كارشناسان نظارت و هماهنگي

  پيگيري سالمت تيم تشكيل با بهداشت، مركز بيماريهاي با مبارزه و مدارس

  .شد خواهد



  پاشي سم و تعطيلي از مدارس در سر شپش به آلودگي بروز مواقع در است، الزم -3

 كنترل در  علمي و موثر اقدام تنها نه چون شود خودداري اكيدا ديوار و سطوح

 آموزان دانش سالمت براي هم نامطلوبي پيامدهاي دارد امكان بلكه نبوده آلودگي

  و آلوده، افراد (دستورالعمل براساس) صحيح درمان مواقعي چنين در .باشد داشته

 در و شود مي توصيه بعد هفته دو  الي يك پيگيري و آنها خانواده اعضاي بررسي

 .است ضروري خانواده در آلوده افراد براي درمان تكرار آلودگي ادامه صورت



 بيماري انتقال جمله از تن شپش (بيماريزايي و عوارض) پزشكي اهميت دليل به -4

 پوستي، هاي عفونت ساير و خندق تب اپيدميك، راجعه تب تيفوس، چون هايي

 .دارد فوري گزارش تن شپش با آلودگي



 الذكر فوق هاي بيماري گسترده هاي اپيدمي ايجاد در تن شپش اهميت به توجه با -5

 وكليه شده محسوب اپيدمي حكم در تن شپش با آلودگي مورد هر مشاهده

 .گيرد مي انجام واگير هاي بيماري واحد توسط الزم اقدامات

 



 و خواب وسایل لباسها، همزمان گندزدایی :تن شپش با آلودگی مواقع در-6

 داغ اتوی و خشکشویی جوش، آب بوسیله باید مبتال، فرد شخصی لوازم سایر

 .گیرد انجام (زدایی انگل) موثر های کش حشره از استفاده و



7- از تماس با فرد آلوده به شپش تن تا 24 ساعت بعداز درمان بايد جلوگيري 
.شود  

 



توجه به بيماري هاي آميزشي را بايستي ( شپش عانه)درخصوص شپشك  -8
.مدنظر قرار داد  

 


