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انتقالاز  پیشگیریشپش و راههای 

 
 9315- بهداشت محیط -واحد آموزش ، کنترل عفونت 

اتتال تِ ضپص یکی اس تیواریْای ضایغ در ّوِ سٌیي 

گشش ایجاد حتی ّایی کِ در اثز اضپص ػالٍُ تز ًار است.

 هی کٌذ، ًالل تیواری تیفَس ٍ تة راجؼِ ًیش هی تاضذ.

تٌاتزایي آگاّی اس ػالئن ٍ ًطاًِ ّای ایي تیواری گاهی 

 هثثت در جْت کٌتزل تیواری هحسَب هی گزدد.

 : مشخصات کلی شپش

ًزم  حطزُ ای کَچک تا رًگ خاکستزی ٍتذٍى تال ٍجلذ

ػٌَاى اًگل ٍ تِ  ٍ خًَخَار است ٍ ًسثتا چزهی دارد

سز ٍ  تي،هی تَاًذ  خارجی تذى اًساى تَدُ ٍ هی تَاًذ ٍ

ػاًِ را آلَدُ کٌذ.تخن ضپص ػوَها رضک ًاهیذُ هی 

ٍ تیعی ضکل ٍ سفیذ است.ٍ تِ هَ ٍدرسّای لثاس  ضَد

 . هی چسثذ

ضپص   -3ضپص تذى   -2ضپص سز   -1 : اًَاع ضپص

 ػاًِ

 ضپص سز تسیار ضثیِ ضپص تذى است ٍلی تخن ّا

رٍی لثاس گذاضتِ ًوی ضًَذ تلکِ تا یک هادُ  رضک()

ضیویایی تِ پایِ هَّا سز خصَصا هَّای ػمة ٍ تاالی 

در ضپص تذى  گَش ٍ پطت گزدى چسثیذُ هی ضًَذ.

 هسیز درسّا ٍ چیٌْای لثاس سًذگی هی کٌٌذ.

خصَصا در هَاردی کِ تزاکن جوؼیت سیاد است ٍ هزدم 

لثاسْا را ًذرتا هی ضَیٌذ ٍ یا تؼَیط هی کٌٌذ.تٌاتزایي 

ضپص ّا ػَها ًشد افزادی یافت هی ضًَذ کِ هجثَرًذ در 

هحل ّای پزجوؼیت ٍ هؼوَال در ضزایط غیز تْذاضتی 

اردٍگاّْای  هاًٌذ سًذاًْای لذیوی،سًذگی هی کٌٌذ 

ضپص رٍسی چٌذ  ذق ّا در سهاى جٌگ .پٌاٌّذگاى، خٌ

تار خَى هی خَرد ٍ تشاق تِ تذى تشریك هی ضَد ٍ اثزات 

سوی آى در افزاد آلَدُ هوکي است تاػث خستگی، 

 تحزیک ٍ احساس تٌثلی ضَد.

 : راههای انتقال

 اس طزیك تواس هستمین افزاد سالن تا افزاد آلَدُ -ا

ُ اس تصَرت استفاداس طزیك تواس غیز هستمین  -2

ٍسایل ضخصی آلَدُ هاًٌذ لثاسْا ، پتَ، هلحفِ، ضاًِ، 

 کالُ، رٍسزی ٍ...

 : عالئم ابتال به شپش سر

 خارش ضذیذ -الف

  التْاب ٍ تَرم در ًاحیِ ریطِ هَ تِ دلیل خاراًذى -ب



تشرگ ٍ حساس ضذى غذد لٌفاٍی پطت گَش،گزدى   -ج

ٍسز

 

 

 : راههای مبارزه

ضپص تذى تؼَیط لثاس  تْتزیي راُ تزای ریطِ کي کزدى

درجِ ساًتیگزاد  66ضستي لثاس در حزارت تیص اس ، ّا

آٍیشاى کزدى الثسِ  اتَ کزدى تخصَظ درسّا ی لثاس

 ٍهلحفِ ّا درهؼزض ًَر خَرضیذ

ضستطَی هزتة سز تا صاتَى  جْت هثارسُ تا ضپص سز:

را کاّص هی دّذ. ٍلی  ٍ آب گزم تؼذاد ًوف ٍ تالغ ّا

 .تِ پایِ هَ چسثیذُ اًذ اثزی ًذاردرٍی تخن ّا کِ هحکن 

تا یک ضاًِ فلشی کِ دًذاًِ ّای خیلی ریش ٍ ًشدیک  تلکِ

یا هَّا کَتاُ ٍ تزجیحا .کٌینتْن دارًذ اس هَّا جذا 

ضپص اس جولِ  استفادُ اس دارٍّای ظذ تزاضیذُ ضًَذ.

ٍ لَسیَى پزهتزیي  ضاهپَ ٍ لَسیَى گاها تٌشى یا ضاهپَ

تزای تکویل ضذى  زدد.طثك دستَر پشضک هصزف گ

 .سی ٍدرهاى کٌینردرهاى ، تمیِ افزاد خاًَادُ راّن تز

 

 عوارض ابتال به شپش:

خارش ضذیذ در سطح تذى تذلیل تلمیح هادُ تشالی تِ  -1

پَست افزاد هثتال هَجة سخن ضذى لسوت ّای پَست 

 .هی ضَد

ػفًَت ثاًَیِ هثل سردسخن کِ در اثز خاراًذى ضذیذ  -2

ػَارض دیگز خستگی، افسزدگی ٍ دّذ.پَست رخ هی 

 ٍ... پزیطاًی

 

 : راههای پیشگیری

 رػایت تْذاضت فزدی تخصَظ استحوام هزتة .1

ضاًِ کزدى رٍساًِ هَّای سز ٍتؼذ اس آى تویش کزدى   .2

 تزس ٍ 

 ضستطَی هٌظن لثاس ّا ، رٍسزی، کالُ ٍ... .3

 ػذم استفادُ اس ضاًِ، کالُ ٍ تزس دیگزاى .4

 تواس تا اضیا ٍ لثاس ّای فزد آلَدُ پزّیش اس. 5

 کٌتزل رٍساًِ هَی سز .6

 . تؼَیط هزتة لثاس ّا7

 


