




 



       مقدمه

 هک وچك، بدون بال و خونخوارکحشره اي است  شپش
ه قددمت آن بده   ک. انگل خارجي بدن انسان بشمار مي آيد

 .گردد دوران قبل از تاريخ برمي
سدال  نون شپش گسترش جهاني دارد بطوريكه در کهم ا 

ميليدون مدورد    6در اياالت متحده امريكا هر سدال   1990
 .بيماري گزارش شده است  ابتال به اين

 



 انواع شپش

 شپش سر 1.

 شپش تن 2.

 شپش عانه3.
ه هر پا به يك زايده کپاي مفصل دار دارد  6شپش 

 .شود  مانند ختم مي چنگك



ان و در جنس زن شايعتر از  کودکاين بيماري در 
 .ر است کو جنس مذ نبزرگساال

 
تلقيح بزاق و خوردن خون باعث   شپش با گزش پوست،
ايجاد برآمدگي قرمزرنگ داراي  تحريك پوست و

 .شود مي خارش و سوزش در محل گزش



 شپشبيولوژيكي مشخصات 

 هک وچك، بدون بال و خونخوارکشپش حشره اي است 
 .انگل خارجي بدن انسان بشمار مي آيد

 تخم شپش رشك نام دارد و بيضي شكل و سفيد رنگ و به
 درز و( شپش سرو عانه)و به مو  باشد اندازه ته سنجاق مي

 .مي چسبد( شپش تن) ها لباس
شپش هدا داراي دگرديسدي نداقی مدي باشدند و بندابراين در       

 .ديده مي شودبالغ  و نمف، تخممرحله  ۳زندگي آنها 









تخم شپش بوسيله شپش ماده بالغ بطور محكم به پايه 
 مو
 در)و يا تار و پود لباس ( عانه در مورد شپش سر و)

 چسددبيده و بصددورت برآمدددگي ( مددورد شددپش تددن  
 وچكک
 .نمايد روي و يا بيضي شكل به نام رشك تظاهر ميک



 شپش سر

شدايعتر  کودکدان  شپش سر در دختران بيش از پسران و در 
 .ازبالغين است

 :نوع است 2راه انتقال 
 فرد سالم با فرد آلوده :تماس مستقيم1.
استفاده مشترك از وسدايل شخصدي   : غيرمستقيمتماس 2.

اله، روسدري و  کپتوها، ملحفه، شانه، ، آلوده مانند لباسها
 برس





 شپش تن

 گذارد و در درز لباسها تخم خود را مي اثراک شپش تن
 .محل زندگي آن نيز عمدتا در درز و چين لباسهاست

 اين انگل لباس را فقط براي مكيدن خون ميزبانش ترك
 .نامند ه گاهي آن را شپش لباس ميکميكند به نحوي 



ناقل بيماريهايي همچون تب  که  شپش تن انگلي فعال است
 .باشد راجعه مي خندق، تيفوس و تب



 شپش عانه

عالمت مهم آن خارش شديد نواحي مبتال و نيز لكه هاي آبي  
 .قرمزرنگ در محل خارش است و دانه هاي

بدن  عالئم پوستي شپش عانه خفيف تر از نوع سر و
 .اشد بمي







 عوارض ابتال به شپش

خارش شديد پوست بعلت تلقيح ماده بزاقي و مواد  1.
 دفعي

پوسته پوسته شدن و ضخيم شدن پوست در 2.
 اثرخاراندن مفرط

 زخم تريال مثل زردکبروز عفونتهاي ثانويه با3.

فه شدن فرد  الکاحساس خستگي، پريشاني، بيخوابي و 4.
 در اثر خارش شديد پوست مبتال



 بيماريابي

بررسي پشت گوش و پس سر به هنگام بيماريابي 
   بررسي وجود غدد لنفاوي متورم و دردناك در ندواحي پدس

 سرو پشت گوش و وجود زردزخم در شپش سر
بررسي بررسي درز لباسها در بيماريابي شپش تن مهمتر از 
باشد تن مي. 
       به منظدور درمدان بيمدار و رفدو آلدودگي از خدانواده تو ديه 

 شود بيمار و ساير افراد خانواده وي بطور همزمان درمان مي
 .شوند



 توصيه هاي بهداشتي و اصول پيشگيري

 ۳0شستشوي لباس و ملحفه درآب جوش به مدت 1.
 دقيقه

  ردن روزانه موهاي سر با شانهکاستحمام مرتب، شانه  2.
 هاي داندانه ريز

اله،  کعدم استفاده از لوازم شخصي ديگران مانند 3.
  شانه، برس و پرهيز از تماس با اشياء و ،روسري

 لباسهاي آالوده
 



 درمان

 ليه انواع شپش عبارت است از رعايتکاساس درمان در 1.
ردن و تعويض منظم و کبهداشت فردي ، حمام  ا ول

  حيح البسه
ه  کباشد پرمترين داروي انتخابي درمان شپش سر مي2.

، کرم شامپو، محلول سرشوي، پودر، لوسيونت بصور
 موجود مي باشد

( ليندين)عدم استفاده از شامپوي گاما بنزن هگزاکلرايد 3.
 براي درمان پديكلوزيس















 با تشکر از توجه شما


