
 شپش و آلودگی به آن در فصل مدارس

بیماری در هر دو جنس  . وجود شپش سر، بدن و شپشک عانه را روی بدن شخص آلوده پدیکولوزیس می نامند 

شیوع سنی خاصی ندارد اما شپش سر بیشتر در  .شایع تر است)زن و مرد( دیده می شود اما در دختر بچه ها 

  .بچه ها دیده می شود

اجتماعی افراد و خانواده  دشایع ترین آلودگی های انگلی در سراسر دنیاست که می تواند موجب تردپدیکولوزیس 

شود. همچنین می تواند باعث افت تحصیلی دانش آموزان به علت بی خوابی ناشی از خارش شبانه  الهای مبت

 گردد. 

از اوایل قرن اخیر  (و تب خندق تیفوس، تب راجعه اپیدمیک)نقش شپش به عنوان ناقل تعدادی از بیماری ها 

اگر  توجه قرارگیرد شناخته شده است. از نظراهمیت خاص به عنوان شاخص بیماری های آمیزشی می تواند مورد

چه در مناطق متعددی بهبود وضعیت بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر به سزایی در کاهش آلودگی به شپش 

های پر جمعیت به علت عدم توجه به بهداشت فردی و محیط، امکان  داشته است؛ ولی در زمان جنگ و در محل

  .ایجاد اپیدمی های بزرگ وجود دارد

شپش به جامعه و یا طبقه اجتماعی خاصی مربوط نبوده، بخصوص در اپیدمی ها می تواند اقشار مختلف جامعه را 

  .سازد المبت

 افراد بطور گروهی که شود. درمکانهاییمی انگل انتقال عثبا بافرد سالم فرد آلوده تماس در روش انتقال مستقیم

، هامهد کودک -روزیها  شبانه -پادگانها باشد. از جملهمی بسیار ساده انگلاین کنند انتقالمی بایکدیگر زندگی

 در روش .چسبانندمییکدیگر  یا کار سر خودرا به بازی در هنگام کودکانکه ابتدایی و خصوصا مدارس مدارس

و  ، شانه، رختخوابازپوشاک استفاده از جمله آلوده فرد شخصیاز لوازم استفاده شامل روش این که غیرمستقیم

 . امکانپذیر استبرس



دما  ترینمناسبکنند. می را ترک میزبان باشد بدن تر و باالتر ازعادیپایین میزبان بدن دمایکه ها هنگامیشپش

 . باشدگراد میسانتیدرجه 39تا  35 میزبان ها در بدنشپشتحمل برای

 یدر سراسر جهان است. شپش های یک مشکل بهداشت عموم شپش از زمره بیماری های انگلی پوست انسان و

گونه از شپش ها فقط  نیکنند. ا یخود زندگ زبانیتوانند بدون وجود م ینم یعنیهستند،  یاجبار ییسر انگل ها

افزایش شیوع آلودگی به شپش سر در میان دانش آموزان مدارس و  .هستند یانسان زبانیدر بدن م یقادر به زندگ

روند رو به تزاید مصرف ترکیبات پدیکولوساید همراه با شواهدی در مورد شکست درمانی آنها، احتمال ایجاد 

 از شپش سر باعث ارتقا سالمت جسمی و روانی افراد اجتماع مقاومت در شپش ها را مطرح می کند. پیشگیری

 .می شود

 :منبع

رزشیابی سه فرموالسیون دارویی )لیندین، پرمترین و کوپکس( در درمان آلودگی به ا متولی امامی م. -1

 .28تا صفحه  24از صفحه  ;( 25)پیاپی  1, شماره   7, دوره   1382پاییز . پدیکولوزیس سر

سال  مرکز مدیریت بیماری های واگیر ، و دستورالعمل کشوری مراقبت پدیکولوزیسراهنمای آموزشی  -2
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