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  شپش سر
HEAD LICE 

 
 اطالعات برای والدين و سرپرستان

Information for parents and carers 
 

 روی هيچ قسمت ديگر بدن يا روی هيچ حيوان ديگری  شپش.کند شپش سر حشره انگلی کوچکی است که فقط روی سر انسان زندگی می
 چنگ .دنخز ند و به اين ترتيب خيلی سريع روی سر انسان مینز  چنگ میند به ساقه مون برای اينکه سريع حرکت کها شپش. کند زندگی نمی

  .در آوردن آنها از البالی مو و پوست سر سخت باشد شود آنها خيلی قوی است که باعث می

  .رندکنند و روزی چند بار به آن احتياج دا آنها فقط از خون انسان تغذيه می. روندب آن زيرکهکنند  ها پوست را سوراخ نمی شپش

ها با  اين تخم. گذارند می) رشک( سانتی متر از پوست سر، تخم 1.5های ماده روی ساقه مو نزديک پوست سر، معموًال نه بيشتر از  شپش
  .چسبند چسبی که قدرت آن باور نکردنی است به مو می

  شود؟ آيا شپش سر باعث ناخوشی يا بيماری می
Do head lice cause illness or disease?  

والدين . آيد خاراندن دائم ممکن است منجر به زخم شدن پوست سر شود ولی اين خيلی به ندرت پيش می. شپش سر حامل هيچ بيماری نيست
مسايل بهداشتی خيلی بد تر از شپش سر وجود دارد که باعث نگرانی والدين . بايد در زمينه بزرگتری به موارد ظهور شپش سر نگاه کنند

  .شود

 خيلی بيشتر از اهميتی است که ممکن است شپش سر اين خشم معموًال. شوند  میخشمگينها  بيشتر از کودکان، از وجود اين انگلبزرگساالن، 
  . از نظر بهداشت عمومی داشته باشد

زدن . آيد میيی برای درمان آن به وجود  استفاده نامناسب از مواد شيميا در اثر محتمل ترين آسيبی که شپش سر ممکن است باعث آن شود
  .بعضی از سرها واکنش شديد به وجود آورد  درمداوم مواد شيميايی به پوست سر ممکن است

 اثری در والدين ممکن است در اثر نا اميدی دست به استفاده از موادی بزنند که برای استفاده انسان آزمايش نشده است و معلوم نيست که هيچ
  .کم کردن شپش سر داشته باشد

 کند؟ ونه سرايت میشپش سر چگ
How are head lice spread? 

حرکت  ها در امتداد ساقه موی کسی که به آن آلوده است شپش. شود  منتقل میی ديگرشخصبا سر شخص شپش سر از طريق تماس سر يک 
ند يا از يک صندلی به صندلی کن توانند پرواز کنند يا بجهند و در کنار اثاثيه حرکت نمی ها نمی شپش. روند کرده و به موی شخص ديگر می

  .توانند بيش از چند ساعت دور از سر انسان زندگی کنند ها نمی شپش. پرند ديگر ماشين نمی

  .ها روی سر يک انسان ندارد ها و جارو کردن شديد اثری روی اجتماع شپش ها و اسباب بازی تميز کردن کامل خانه، شستن مالفه

های بيشتری برای منتقل شدن باعث زياد   انسانها، به ويژه بين کودکان خردسال، به دليل ايجاد فرصت که زياد شدن تماس بينشود گفته می
  .شدن شپش سر شده است

  (Treatment options) های درمان گزينه

 (Chemical treatments)  درمانهای شيميايی

  :يدمان شيميايی برای شپش سر، نکات زير را در نظر بگير يک درقبل از انتخاب

هيچ درمانی برای جلوگيری از شپش . کنيد واقعًا شپش دارد و اگر ندارد آن را درمان نکنيد مطمئن شويد که سری که در مان می 
تواند مشکل ايجاد مقاومت در مقابل   و میوجود ندارد و بنا بر اين درمان کردن افراد خانواده که شپش ندارند هيچ اثری ندارد

 .ها را بد تر کند شدرمانهای شيميايی در شپ
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ماهه، زنان باردار يا مادران شير ده يا کسانی که پوست سرشان خراشيده يا ملتهب است نبايد درمان  12 نوزادان کوچکتر از 
 .برای گرفتن راهنمايی با يک متخصص بهداشت مشورت کنيد. شوند

 .اجازه ندهيد که ماده درمان کننده وارد چشم شود 
ای با بوی قوی روی مو برای مدتی طوالنی ممکن است باعث آزار  وجود ماده.  خيلی شديدی دارندبسياری از اين مواد بوی 

 .فرزندتان شود
کنيد، حتمًا برچسب آن را اول بخوانيد و اکيدًا طبق دستورآن استفاده   تجارتی درمان شپش سر را امتحان میوقتی يک محصول 

اما زياد کردن . ها بيشتر از مقدار توصيه شده به کار ببريد برای کشتن شپش در حالت ناچاری ممکن است وسوسه شويد که .کنيد
 .مقدار آن هيچ تاثيری در چگونگی کار ماده درمان کننده ندارد

 .از مواد حشره کش، مايعات تميز کننده الکلی يا نفت روی سر کودکتان استفاده نکنيد 
 .مکن است ماده درمان کننده را از فعاليت بيندازدبعد از درمان، مو را با سشوار خشک نکنيد چون حرارت م 
 .تا يکی دو روز بعد از درمان، مو را نشوييد 
شانه دقيقه بماند و بعد آن را با يک شانه مرغوب شپش از مو  20 ماده درمان کننده را به سر تا سر هر رشته مو بزنيد، بگذاريد 

 .و شانه را روی حوله کاغذی بماليدکرده 
ها را  تواند تخم  می هيچ محصولی تا کنون نشان داده نشده است کهاما چون.  پيدا کرديد، آن محصول کار کرده استاگر شپش مرده 

هايی را که ممکن  بکشد، مهم است که به خاطر داشته باشيد که هر درمان شيميايی بايد بعد از هفت روز مجددًا تکرار شود تا شپش
 .ده باشند بکشداست بعد از درمان اوليه از تخم در آم

برچسب آن (استفاده کنيد  ماده فعال متفاوتی دارد ی که از محصوليا. اگر شپش زنده پيدا کرديد، آن درمان احتماًال کار نکرده است 
 . روش شانه و کانديشنر را امتحان کنيد يا)را بخوانيد

 (Comb and conditioner method)  روش شانه و کانديشنر

اين ها،  با گذاشتن يک ماده غليظ و لزج دور مو و در نتيجه شپش. کنند های کوچکی در امتداد شکمشان تنفس می ها از طريق حفره شپش
تفاده از اين ها با اس با اينکه متاسفانه شپش.  دقيقه متوقف شود20ها برای تقريبًا  شود که تنفس شپش شوند و اين باعث می ها بسته می حفره

  .توانيد آنها را بگيريد کند و شما می ، اين کار سرعتشان را کند میميرند یروش نم

Nitbusting ها  استفاده از اين روش شپش. برای کنترل شپش سر است) يا يک محصول لزج ديگر( يک روش استفاده از شانه و کانديشنر
  .تواند آنها را در آورد  يک شانه مرغوب میها را نخواهد کشت اما يا رشک

  :کنيد، کارهای زير را انجام دهيد  میNitbustingاگر در خانه با کودکتان 

 .کنيد يک ويديو نمايش دهيد سعی کنيد کودک را روی يک چهارپايه کوتاه بين پاهای خود بنشانيد و برای يک ساعت که کار می .1
 .های کانديشنر را بگيرد يک حوله يا کاغذ آشپزخانه روی شانه کودک بگذاريد تا چکه .2
 .همه چيزها را از مو در آوريد و همه موهای بافته و روبان زده را با شانه صاف کنيد .3
مقدار زيادی  .ر بگذاريد و آن را  با ماساژ دادن دور تا دور ساقه همه موها پخش کنيدسمقدار زيادی کانديشنر روی پوست  .4

 .ها رسيده است ن شويد که به شپشهر رشته مو بايد پوشانده شود تا مطمئ. کانديشنر استفاده خواهيد کرد
 الزم نيست که .کنند، پس مطمئن شويد که ساقه مو در نزديکی پوست سر پوشانده شود  میزندگیها نزديک به پوست سر  شپش .5

هدف از اين کار اين است که حرکت . کانديشنر را روی تمام طول مو بگذاريد، شانه کردن مو آن را به خوبی پخش خواهد کرد
 .را برای مدت کافی کند کنيد تا بتوانيد آنها را با شانه بگيريدها  شپش

های کوچک از   در دستهو از پشت گردن شروع کرده تا باالی سر مو ها راپس از زدن کانديشنراز يک شانه بزرگ استفاده کنيد  .6
ها   که با استفاده از اين روش شپشاحتمال بيشتری دارد. شوند  پشت گوشها و طرف پشت سر پيدا میها معموًال  رشک.هم جدا کنيد

 .باال و طرف جلوی سر پيدا کنيددر را 
 . صاف و قابل کنترل شد، از يک شانه شپش ظريف استفاده کنيد و هر دسته مو را چند بار شانه بکشيدبهم پيجيدگی مووقتی  .7
 شپش داشته باشد آنها را روی حوله خواهيد اگر کودکتان. بعد از هر بار شانه زدن، کانديشنر را با حوله کاغذی از شانه بگيريد .8

 .ديد
يا رشک روی حوله کاغذی ديده ) که تازه از تخم در آمده باشد(به شانه زدن هر دسته مو ادامه بدهيد تا ديگر هيچ شپش، بچه شپش  .9

 . پوست تخم های قديمی را خواهيد ديد که در آوردن آن ممکن است مدتی طول بکشداغلب تعداد زيادی. نشود
اگر مو خيلی کوتاه است مدل جالبی را به کودک . پس از اينکه هر دسته مو را شانه و باز شانه کرديد، آن را يا ببافيد يا ببنديد .10

 .کوچک اغلب دوست دارند موهايشان حالت سيخ سيخ داشته باشدپسرهای ! پيشنهاد کنيد

  چيزهای ديگری که بايد در باره روش شانه و کانديشنر بدانيد
Other things you should know about the comb and conditioner method 

 شديد پيچيدگیبسته به طول مو و نوع آن، اغلب آسانتر است که موی بلند و پر پشت را قبل از زدن کانديشنر دسته دسته کنيد تا از پت شدن و 
  .مو جلوگيری شود
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اما . های بزرگ را پيدا نکنيد ايد شپش های مو نرسيده ممکن است تا به اين آخرين دستهشوند، بنا بر اين  ها اغلب در باالی سر جمع می شپش
  .سرهايی که به شدت آلوده هستند همه جا شپش بزرگ خواهند داشت

ه ای ب ديدن آنها تنها با چشم ممکن است مشکل باشد ولی روی کاغذ حوله. ها را نيز در آورد يک شانه شپش خوب بايد بتواند بچه شپش
  .شوند های کوچک ديده می صورت حشره

 (General advice)  راهنمايی کلی

شوند و  دختران خردسال در حال رشد اغلب در رابطه با مراقبت از مويشان خيلی مستقل می. موی کودکتان را مرتبًا چک کنيد 
عی کنيد پافشاری کنيد يا يادشان  س.يشان توسط شما کار مهمی است که چک کردن موممکن است مشکل باشد که متقاعدشان کنيد

 .شويند آن را چک کنند بدهيد که خودشان وقتی مويشان را می
 .بستن يا بافتن موی بلند ممکن است انتقال شپش را کم کند 
هر چه افراد بيشتر در . شويد از آن شانه استفاده کند يک شانه شپش مرغوب در حمام داشته باشيد تا هر بار هر کس مويش را می 
 .شود  ساده کنترل اطالع داشته باشند کم کردن اين مسئله آسانتر میاره روشهایب
 .ها در آب صابونی داغ شسته شده و زير آب جاری آب کشيده شوند  بايد در فاصله بين درمانپيچيدگی موهای شپش و ضد  شانه 
 به وب سايت Nitbustersبرای دريافت اطالعات بيشتر در باره شپش سر به زبان انگليسی يا برنامه  

www.health.nsw.gov.au/headliceمراجعه کنيد . 

  

 




