نكات و توصيهھايی ساده در مورد شپش سر

حقايقی دربار ِه شپش سر

برای پيشگيری از ابتال به شپش چه كارھايی میتوان انجام داد؟
 شپشھا از گذشتهھای دور معضلی برای بشر بودهاند. شپشھا )شپشھای سر( در موھا و در نزديكی جمجمه زندگی میكنند. مناسبترين محلھا برای زندگی شپشھا منطقه تی ِاز گردن تا قسمت باالی سر و شقيقهھا است. تنھا منبع غذای شپشھا خون انسان است. يك شپش بالغ برای تكثير روزی دو بار به خون انسان نياز دارد. شپشھای سر حشراتی بدون بال ھستند كه نه توانايی پرواز دارند و نه میتوانند بپرند. شپش بالغ كوچك است :طول آن  2-3ميلیمتر است و رنگ آن از صورت نيمهشفاف تا سياهرنگ تنوع دارد. شپشھای سر سه جفت پا دارند كه مجھز به ناخنھای خاصی برای خزيدن و حركت در امتداد موھا ھستند. حركت شپشھا در موھای خشك بسيار سريع است. -در صورت عدم استفاده از شان ِه مخصوص تشخيص شپش ،ديدن شپشھا تقريبا غيرممكن است.

•

وقتی برای شانه زدن موھايتان با شان ِه مخصوص تشخيص شپش اختصاص دھيد .فراموش نكنيد كه ھم ِه اعضای
خانواده بايد اينكار را انجام دھند! ھر چه زودتر مشكل تشخيص داده شود ،رفع آن سريعتر انجام خواھد شد.

•

در تعطيالت آخر ھفت ِه بدون شپش درھفتهھای دھم و سی و پنجم شركت كنيد و ھمسايگان خود را نيز به شركت در
آن تشويق كنيد.

•

ھنگام شانه زدن دقيق باشيد .شپشھا و تخمھای آنھا بسيار كوچك ھستند و ديدن آنھا سخت است.

•

از كاله ،شانه و يا برس ديگران استفاده نكنيد.

•

از مواد شيميايی برای پيشگيری از شپشھا استفاده نكنيد ،چراكه اين كار میتواند باعث مقاوم شدن شپشھا در برابر
داروھا شود.

احتمال ابتالی ھر کسی وجود دارد!

 شپشھا میتوانند تمامی افراد را فارغ از رنگ پوست ،رنگ مو و مذھب مبتال كنند. اگر سرتان مو دارد و پوست سرتان ھم میتواند منبع تامين خون باشد ،شما كانديدی مناسب برای انتقال شپشھاھستيد. عامل سرايت شپشھا تماس سر و يا موھا است. اغلب كودكان بين  3تا  12سال مورد حمل ِه اين حشرات قرار میگيرند. -شپشھای سر انسان توانايی حيات در موھای حيوانات خانگی را ندارند.

 يك شپش بالغ ماده میتواند روزانه حداكثر ھشت تخم بگذارد. پس از جفتگيری اين رقم به  56تخم در روز میرسد. ابعاد تخمھا  0/8در 0/3ميليمتر است) .آنھا شبيه به دانهھای شن ھستند(. شپشھای ماده با استفاده از ترشح خود تخمھا را به رشتهھای مو متصل میكنند و بدين ترتيب تخمھا به موھا"چسبيده"میشوند.
 محل تخمگذاری شپشھا در حدود چند سانتيمتری پوست سر است و تخمھا پس از گذشت  6تا  8روز آماده میشوند. پس از گذشت حدود سه ھفته از زمان تخمگذاری شپشھای متولد شده از تخمھا خود میتوانند تخمگذاری كنند. طول مدت زندگی شپشھا حدود  6ھفته است. شپشھايی كه خودشان از موھا میافتند ،اغلب آنھايی ھستند كه زمان مرگشان فرا رسيده است.-2نوزاد حشره

•

در صورت ابتال بايد چه كنيم؟
•

موھای ديگر اعضای خانواده را ھم شانه بزنيد تا از ابتال و يا عدم ابتالی آنان مطمئن شويد.

•

در صورت ابتالی ديگر اعضای خانواده ھزمان به معالج ِه آنھا نيز بپردازيد.

•

دستورالعمل داروھا را به دقت دنبال كنيد.

•

برھم زدن چرخ ِه زندگی شپشھا در اسرع وقت بسيار مھم است .بنابراين روش درمانیای را انتخاب كنيد كه برای
شما مناسب باشد و از بين بردن شپشھای موھايتان را به صورت موثر تضمين كند.

•

اگر پوستهھای تخم بسياری در موھايتان باشد ،بدين معناست كه مدت زيادی از ابتالی شما گذشته است .اما اگر
تخمھای جديد زيادی در سرتان باشد ،معنای آن اين است كه شما جديدا مبتال شده ايد.

•

استفاده از شان ِه مخصوص تشخيص شپش را پس از  10تا  14روز بعد از رھايی از شپش ادامه دھيد .بعد از آن
زمان شما میتوانيد مطمئن شويد كه از روشی مناسب برای درمان استفاده كردهايد.

•

به عنوان راھی برای پيشگيری متناوبا از شانه استفاده كنيد.

•

شانه و يا برس را با استفاده از آب جوش و يا فريز كردن ضدعفونی كنيد تا ديگر اعضای خانواده مبتال نشوند.

•

به دنبال علت آلودگی باشيد .به ساير افراد نيز در مورد اين آلودگی اطالع دھيد تا آنھا به بررسی وضعيت اعضای
خانواد ِه خود بپردازند ،در غير اين صورت خطر سرايت افزايش میيابد .داشتن شپش سر چيزی نيست كه كسی از
آن خجالت بكشد .دليل ابتالی افراد به شپش عدم رعايت بھداشت نيست بلكه در واقع موھای تميز محل مناسبتری
برای شپشھا ھستند.

•

مالفهھا را در دمای  60درج ِه سانتيگراد بشوييد .كالهھا ،اسباببازیھا و كوسنھا و بالشھا را میتوان در طول شب در
فريز گذاشت و يا اينكه آنھا را در خشك كن در دمای  60درج ِه سانتيگراد برای مدت  5دقيقه قرار داد.

•

داشتن شپش خجالت ندارد ،اگر كاری در مورد آن انجام ندھيم بايد خجالت بكشيم!

-1نوزاد حشره

-3نوزاد حشره

تخم

شپش ماده

شپش نر

چگونه به وجود شپشھا پی ببريم؟

اگرھنگام شانه زدن موھا با شان ِه مخصوص شپش سر خود را روی يك حول ِه سفيد خم كنيد ،تشخيص شپشھا بسيار آسانتر
خواھد بود .موھای خشك را شانه بزنيد .سر خود را روی سينك دستشويی ،وان حمام ،حوله و يا چيزھای مشابه خم كنيد.
شپشھا در جاھای تاريكتر و گرمتر بھتر رشد میكنند و اگر شما ھنگام شانه زدن سرتان را خم كنيد ،میتوانيد به آن محلھا
دسترسی پيدا كنيد .اگر ذراتی كه از سر شما افتادند حركت داشته باشند ،به احتمال بسيار موھای شما شپش دارد.

بچهھايی با موھای بلند بايد يا موھايشان را جمع كنند و يا ببافند.

Farsi

شپش سر
عامل سرايت شپشھا تماس سر و يا موھا است

نه توانايی
پرواز
دارد

در صورت ابتال ،از خاراندن سر خود بپرھيزيد.

در تعطيالت آخر ھفت ِه بدون شپش در
ھفتهھای دھم و سی و پنجم شركت كنيد.

ما میخواھيم به ھمه كمك كنيم:
لوسفری نورگ

و
نه میتواند
بجھد

بروشوری دربار ِه شپش سر از لوسفری نورگ
– تشكيالت داوطلبانه
www.lusfrinorge.no

