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 شپش موی سر و راههای درمان آن

 

 سفیذ رًگ ،، تیضی ضکلیذُ هی ضَد رضک ًام کِتخن ضپص .ضپص در کَدکاى ٍ در جٌس هًَث ضیَع تیطتزی دارد

ًَساد اس تخن خارج ضذُ ٍ پس  ٍسر 10 تا 7تؼذ اس ،  تِ درس لثاس ٍ هَ هی چسثذ"هؼوَالٍ تِ اًذاسُ تِ سٌجاق است ٍ 

ًاحیِ تٌاسلی ٍ )ضپص ػاًِ  ضپص تذى، ضپص سز،:  ػثارتٌذ اساًَاع ضپص ّا .ضَد  ّفتِ تِ ًَساد تالغ تثذیل هی3تا 2اس 

 .(کطالِ راى

کالُ ٍ لثاسْای خَاب ٍ یا اس  ،رتزس س اس طزیك تواس تا اضیاء آلَدُ ًظیز حَلِ، ضاًِ، " ػوذتا ضپص سز ٍ تذىاًتمال

        استخزّا  ٍ ػوَهی حوام ّای  کوذّای لثاس،، ٍسایل ًملیِ ػوَهی،کالسْا طزیك صٌذلی ّای سالي اجتواػات،

 اس "راُ اًتمال ضپص ػاًِ ػوذتا .دیذُ هی ضَدسًذاًْا  ٍ سزتاسخاًِ ّا،  هذارس اتتذاییدرایي آلَدگی تیطتز. تاضذ هی

 .تیطتزی تزخَردار است  در هزداى اس ضیَع ٍ ضذت ػالئن" ضوٌا.طزیك تواس جٌسی هی تاضذ

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

  فوق تخصصی پوست رازیبیمارستان
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 شخیصت

 .در ًاحیِ آلَدُ هطخص هی گزدد (رضک)آلَدگی ضپص تِ ٍسیلِ یافتي ضپص یا تخن ضپص 

ضپص تي . پَستِ پَستِ ضذى ٍ ضخین ضذى پَست در اثز خاراًذى خارش ضذیذ، :عوارض آلودگی به شپش تن

. تاضذ تیفَس  ٍزرد زخم ًالل تیواریْایی ّوچَىهوکي است 

 تیواری اس تیي تزدى ضپص است کِ تا رػایت ًکات سیز هی تَاى اس اتتال تِ ضپص پیشگیری از سرایتهْوتزیي راُ  

: جلَگیزی کزد

  ( لثاس سیز"هخصَصا)تؼَیض هزتة لثاسْا  ٍاستحوام 

  (هخصَصا درس لثاس)اتَ کزدى لثاس 

  ضستطَی لثاسْا در هاضیي رختطَئی تاثیز تسشائی در )  درجِ ساًتی گزاد60ضستي لثاس در حزارت تیص اس

 .(تْثَد تیواری دارد

  فتابآخطک کزدى لثاس در 

  السم است ضاهپَ .ًواییذ  هَّا را آغطتِ" درصذ کاهال1هَّا را تا آب هزطَب کٌیذ سپس تا ضاهپَی پزهتزیي 

ضاهپَ دُ دلیمِ رٍی سز تواًذ سپس تا آب . تِ کف سز ٍ سالِ هَّا هالیذُ ٍ هَّا هاساص دادُ ضَد

 .تطَییذ فزاٍاى

  30ػالٍُ تز استفادُ اس ضاهپَ، رضک سدایی تایذ اًجام ضَد هَّا را تا حَلِ هزطَب ٍ آغطتِ تِ سزکِ تِ هذت 

 تِ ایي تزتیة رضکْا اس ،آغطتِ تِ سزکِ هَّای سز را ضاًِ کٌیذسدًذاًِ ری دلیمِ هزطَب کٌیذ سپس تا ضاًِ

 .هَ جذا خَاٌّذ ضذ
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  ساًتی هتزی پَست سز ، تخن ضپص رٍیت ًطَد، تیواری 4تِ ػٌَاى یک لاػذُ کلی ، اگز در فاصلِ کوتز اس 

 ساًتی هتز، اّویتی اس ًظز اًتمال 4درهاى ضذُ تلمی هی ضَد ٍ رضک ّای هَجَد رٍی هَّا تا فاصلِ تیص اس 

 .تیواری ًذارًذ

 درضپص تي لَسیَى پزهتزیي تایذ رٍی پَست تذى هالیذُ ضَد. 

 د، ضزٍری هی تاضذدرهاى دستِ جوؼی ٍ ّوشهاى افزادی کِ در هحلْای ػوَهی سًذگی هیکٌي. 

 تِ ضپص سز هثتال ضذیذ، ایي تذاى هؼٌی است کِ فزد " هجذدا،تِ خاطز داضتِ تاضیذ اگز پس اس دٍتار درهاى 

 . ست اهجذد، دٍرُ درهاى هجذد السم ر حال تا اتتالی ُتِ. هثتالی درهاى ًطذُ ای در ًشدیکی ضوا ٍجَد دارد

  طَل هَ، جٌس، سي ٍ رًگ هَ تاثیزی در اًتمال ضپص ًذاضتِ، ضاهپَ کزدى هؼوَلی تاػث اس تیي رفتي یا

 .پیطگیزی اس آى ًوی ضَد ٍ ضستطَ تا سزکِ ّن تاثیزی ًذارد

  اس دارٍّای ضذ خارش طثك در صَرتیکِ خارش هَجة ًاراحتی ٍ تیمزاری کَدکتاى ضذُ تاضذ هی تَاًیذ

 . استفادُ کٌیذدستَر پشضک

 ّوِ ی افزاد ضَد تِ ّویي دلیل درهاى ّوشهاى ٍ کاهل  ایي اًگل خیلی سزیغ تِ دارٍّای هَجَد هماٍم هی

 .تایذ جذی گزفتِ ضَدخاًَادُ 

 اجتٌاب کٌیذ "تاضذ لذا اس ًگْذاری آًْا جذا تِ ػٌَاى هخشى ضپص هطزح هی حیَاًات خاًگی. 

 


