
ساده در مورد شپش سر ییهاهینكات و توص  
 

 توان انجام داد؟برای پیشگیری از ابتال به شپش چه كارهایی می
 

  وقتی برای شانه زدن موهایتان با شانِه مخصوص تشخیص شپش اختصاص دهید. فراموش نكنید كه همِه اعضای

 ود، رفع آن سریعتر انجام خواهد شد.خانواده باید اینكار را انجام دهند! هر چه زودتر مشكل تشخیص داده ش

  

  سی و پنجم شركت كنید و همسایگان خود را نیز به شركت در و  دهمهای در تعطیالت آخر هفتِه  بدون شپش درهفته

 آن تشویق كنید.
 

 هستند و دیدن آنها سخت است. كوچكبسیار آنها  ی هاها و تخمهنگام شانه زدن دقیق باشید. شپش  
 

 ه و یا برس دیگران استفاده نكنید.از كاله، شان 
 

  ها در برابر تواند باعث مقاوم شدن شپشچراكه این كار میها استفاده نكنید، از مواد شیمیایی برای پیشگیری از شپش

 داروها شود. 
 

 هایی با موهای بلند باید یا موهایشان را جمع كنند و یا ببافند.بچه 
 

 

 در صورت ابتال باید چه كنیم؟

 ی دیگر اعضای خانواده را هم شانه بزنید تا از ابتال و یا عدم ابتالی آنان مطمئن شوید.موها 
 

 .در صورت ابتالی دیگر اعضای خانواده هزمان به معالجِه آنها نیز بپردازید 
 

 .دستورالعمل داروها را به دقت دنبال كنید 
 

 كنید كه برای انتخاب  را ایاین روش درمانی. بنابرها در اسرع وقت بسیار مهم استبرهم زدن چرخِه زندگی شپش

 تضمین كند. های موهایتان را به صورت موثر شما مناسب باشد و از بین بردن شپش
 

 بدین معناست كه مدت زیادی از ابتالی شما گذشته است. اما اگر های تخم بسیاری در موهایتان باشداگر پوسته ،

 آن این است كه شما جدیدا مبتال شده اید. معنای، های جدید زیادی در سرتان باشدتخم
 

   روز بعد از رهایی از شپش ادامه دهید. بعد از آن  14تا  10استفاده از شانِه مخصوص تشخیص شپش را پس از

  اید.استفاده كردهروشی مناسب برای درمان از توانید مطمئن شوید كه زمان شما می
 

  شانه استفاده كنید. به عنوان راهی برای پیشگیری متناوبا از 
 

 .شانه و یا برس را با استفاده از آب جوش و یا فریز كردن ضدعفونی كنید تا دیگر اعضای خانواده مبتال نشوند 
 

  به دنبال علت آلودگی باشید. به سایر افراد نیز در مورد این آلودگی اطالع دهید تا آنها به بررسی وضعیت اعضای

یابد. داشتن شپش سر چیزی نیست كه كسی از این صورت خطر سرایت افزایش می خانوادِه خود بپردازند، در غیر

تری محل مناسب موهای تمیز آن خجالت بكشد. دلیل ابتالی افراد به شپش عدم رعایت بهداشت نیست بلكه در واقع 

  هستند.ها شپشبرای 
 

 توان در طول شب در ها را میو بالشها ها و كوسنیبازها، اسبابدرجِه سانتیگراد بشویید. كاله 60ها را در دمای مالفه

 د.  دقیقه قرار دا 5درجِه سانتیگراد برای مدت  60در دمای  كن فریز گذاشت و یا اینكه آنها را در خشك

 م! ید خجالت بكشیم بایدر مورد آن انجام نده یداشتن شپش خجالت ندارد، اگر كار 

 

 حقایقی دربارِه شپش سر

 

 

اند.معضلی برای بشر بوده های دورگذشتهها از شپش                       -                    

كنند.گی میدسر( در موها و در نزدیكی جمجمه زن یهاها )شپششپش                       - 

است.  های سر و شقیقهها  منطقه تی  ِاز گردن تا قسمت باالبرای زندگی شپش هاترین محلمناسب -                        

.ها خون انسان استتنها منبع غذای شپش -  

یك شپش بالغ برای تكثیر روزی دو بار به خون انسان نیاز دارد. -  

توانند بپرند.سر حشراتی بدون بال هستند كه نه توانایی پرواز دارند و نه میهای شپش -  

   رنگ تنوع دارد.شفاف تا سیاهرنگ آن از صورت نیمه و متر استمیلی 2-3شپش بالغ كوچك است: طول آن  -

   خزیدن و حركت در امتداد موها هستند.های خاصی برای كه مجهز به ناخن های سر سه جفت پا دارندشپش -

سیار سریع است.ها در موهای خشك بحركت شپش -   

   ا غیرممكن است.ها تقریبدر صورت عدم استفاده از شانِه مخصوص تشخیص شپش، دیدن شپش -

 
 

  وجود دارد! هر کسی  یاحتمال ابتال

توانند تمامی افراد را فارغ از رنگ پوست، رنگ مو و مذهب مبتال كنند.ها میشپش -  

اهستید.  ه، شما كاندیدی مناسب برای انتقال شپشتواند منبع تامین خون باشداگر سرتان مو دارد و پوست سرتان هم می -  

تماس سر و یا موها است.ها پشعامل سرایت ش -  

    گیرند.سال مورد حملِه این حشرات قرار می 12تا  3اغلب كودكان بین  -

توانایی حیات در موهای حیوانات خانگی را ندارند.   های سر انسان شپش -  
 

 

هشت تخم بگذارد. ه حداكثرتواند روزانیك شپش بالغ ماده می -  

رسد. تخم در روز می 65گیری این رقم به پس از جفت -  

های شن هستند(. میلیمتر است. )آنها شبیه به دانه 3/0در 8/0ها ابعاد تخم -  

ها به موها كنند و بدین ترتیب تخمهای مو متصل میها را به رشتههای ماده با استفاده از ترشح خود تخمشپش -

شوند. می"چسبیده"  

شوند.روز آماده می 8تا  6ها پس از گذشت تیمتری پوست سر است و تخمسان ندچدود حدر  های  شپشگذارمحل تخم -  

  .گذاری كنندتوانند تخمها خود میهای متولد شده از تخمشپشی گذارپس از گذشت حدود  سه هفته از زمان تخم -

       هفته است.  6ها حدود طول مدت زندگی  شپش -

اغلب آنهایی هستند كه زمان مرگشان فرا رسیده است.افتند، موها میهایی كه خودشان از شپش -  

 
نوزاد حشره-1               نوزاد حشره-2                        
 

 

                                                                                                     

 

   
نوزاد حشره-3                                                  تخم                          

 

 
                       شپش ماده            شپش نر                   

ها پی ببریم؟نه به وجود شپشچگو  

انتر بسیار آس ها شانه زدن موها با شانِه مخصوص شپش سر خود را روی یك حولِه سفید خم كنید،  تشخیص شپش هنگاماگر

خواهد بود. موهای خشك را شانه بزنید. سر خود را روی سینك دستشویی، وان حمام، حوله و یا چیزهای مشابه خم كنید. 

ها توانید به آن محلمی، كنند و اگر شما هنگام شانه زدن سرتان را خم كنیدتر بهتر رشد میتر و گرمها در جاهای تاریكشپش

   كه از سر شما افتادند حركت داشته باشند، به احتمال بسیار موهای شما شپش دارد. اگر ذراتی  دسترسی پیدا كنید.

 

 



                                                                                          Farsi 

 شپش سر
 

 

 

 نه توانایی
 

 پرواز 
 

 دارد

 و

تواندنه می  

 بجهد
 

 
 

 

 
 بروشوری دربارِه شپش سر از  لوسفری نورگ

 
هتشكیالت داوطلبان  – 

www.lusfrinorge.no     
 

 

 

                

 
ا موها استیها تماس سر و ت شپشیعامل سرا  

 

 

 

 
 

د.یزیدر صورت ابتال، از خاراندن سر خود بپره  

 

 
در بدون شپش  در تعطیالت آخر هفتهِ   

 
سی و پنجم شركت كنید.و  دهمهای فتهه  

 

 

 

 

 
 

:میم به همه كمك كنیخواهیما م  

 

 

                   نورگ یلوسفر  

http://www.lusfrinorge.no/

