هرآنچه باید در مورد شپش بدانیم.
شپش ،پیشگیری و درمان
🔴ضپص چیست  ٚچٔ ٝطىّی تزای ا٘ساٖ ایجاد ٔی وٙذ؟
ضپص ،حطز ٜای وٛچه ت ٝرً٘ سفیذ ٔایُ ت ٝخاوستزی است و ٝاٍُ٘ خارجی تذٖ ا٘ساٖ ٔحسٛب ٔی ضٛد .ایٗ
حطز ٜدر ِٔ ٚ ٛثاس س٘ذٌی ٔی وٙذ  ٚتزای تغذی ٝرٚی سغح تذٖ ٔی آیذ ،سپس خٛدش را ت ٝپٛست تذٖ ا٘ساٖ ٔی
چسثا٘ذ ،پٛست را سٛراخ وزد ٚ ٜضٕٗ ٔىیذٖ خ ،ٖٛتشاق خٛد را تٕٟزاٛٔ ٜاد دفعی ت ٝسیز پٛست تشریك ٔی ٕ٘ایذ .عّت
تزآٔذٌی لزٔشرً٘  ٚایجاد خارش در سغح پٛستٕٞ ،یٗ تشریك تشاق ٛٔ ٚاد سائذ ت ٝسیزپٛست است .
آِٛدٌی ت ٝضپص ٔٙحػز ت ٝعثم ٝاجتٕاعی خاغی ٘یست  ٚتٕاْ افزاد جأع ٝت ٝخػٛظ در فػ َٛسزد ساَ ٕٔىٗ
است درٌیز آٖ ض٘ٛذ .آِٛدٌی ت ٝضپص در وٛدواٖ در سٙیٗ ٔذرس ،ٝضایعتز است  ٚدختزاٖ تیطتز اس پسزاٖ ت ٝآٖ ٔثتال
ٔیض٘ٛذ .
🔴ا٘تماَ ضپص چٍ ٝ٘ٛغٛرت ٔی پذیزد؟
ا٘تماَ اس یه فزد ت ٝفزد دیٍز ٔی تٛا٘ذ اس عزیك تٕاس ٔستمیٓ (تٕاس سز افزاد تا  )ٓٞیا استفاد ٜاس ٚسایُ ضخػی
دیٍزاٖ ٔثُ ضا٘ ،ٝوال ،ٜضاَ ،ح ٚ ِٝٛرٚسزی غٛرت ٌیزد .ا٘تماَ در افزاد خا٘ٛاد ٜت ٝسزعت  ٚسِٟٛت رخ ٔی دٞذ.
ضپص در آب س٘ذٕ٘ ٜی ٔا٘ذ .تٙاتزایٗ اس عزیك ضٙا  ٚاستخز ٔٙتمُ ٕ٘ی ضٛد.
🔷٘طا٘ٞ ٝای اتتال ت ٝضپص سزچیست؟
اِٚیٗ عالٔت اتتال ،خارش است  ٚسٔا٘ی اتفاق ٔی افتذ و ٝضپص ضزٚع ت ٝحزوت ٔی وٙذ ؤ ٝعٕٛال اس حاضی ٝد ٚعزف
سز ضزٚع ٔی ضٛد  ٚت ٝعزف ٔزوش سز ٌستزش ٔی یاتذ .در ایٗ ٍٙٞاْ تیٕار احساس خارش در سز ٔی وٙذ .ت ٝتذریج
خارش افشایص ٔی یاتذ  ٚخزاضیذٌی تا ٘اخٗ در اثز خارش در سز پیص ٔی آیذٌ .اٞی در ٔٛارد پیطزفت ،ٝغذد ِٙفاٚی در
٘احیٌ ٝزدٖ تزجستٔ ٝی ض٘ٛذ .
🔷آیا ٔی تٛاٖ تا ٔطاٞذ ٜضپص ،آِٛدٌی ت ٝآٖ را تطخیع داد؟
اغّة آ٘چ ٝدر ٔطاٞذ ٠سز تیٕار دیذٔ ٜی ضٛد ،ضپص ٘یست تّى ٝتخٓ ضپص (رِضه) است .سیزا ضپص تا ٔطاٞذٛ٘ ٜر،
سیز ٔٞٛا ٔی خشد  ٚپٟٙاٖ ٔی ضٛد.
تخٓ ضپص و ٝرِضه ٘اْ دارد ت ٝا٘ذاس ٠ت ٝسٙجاق ،تیضی ضىُ  ٚت ٝرً٘ سفیذ است  ٚت ٝریط( ٛٔ ٝدرفاغّ ٝحذٚد ٘یٓ
سا٘تی ٔتزی اس ریط ٚ )ٝدرس ِثاسٞا ٔی چسثذ .ایٗ تخٓ ٞا را ٘ثایذ تا ضٛر ٜسز اضتثاٌ ٜزفت .ضٛر ٜسز ،پٛست ٔزد ٜسز

است و ٝتزاحتی اس ٔ ٛجذا ٔی ض٘ٛذ ِٚی رضه تیضی ضىُ است  ٚجذاوزدٖ آٖ اس ٔٛی سز ،ت ٝراحتی  ٚتذ٘ ٖٚاخٗ
ٕٔىٗ ٘یست.
اٌز ت ٝد٘ثاَ رضه ٞستیذ ،تیطتز لسٕت ٞای تاالی ٌٛش ٞاٌ ،یجٍاٞ ٜا  ٚپطت ٌزدٖ را تٍزدیذ.
🔷چٍ ٝ٘ٛاس آِٛدٌی ت ٝضپص پیطٍیزی وٙیٓ؟
پیطٍیزی تا تٟثٛد سغح تٟذاضت وُ جأع ٝأىاٖ پذیز است .تا رعایت تٟذاضت تٚ ٝیژ ٜدر ٔىاٖ ٞایی ٔا٘ٙذ ٔذارس،
ٟٔذوٛدن ٞا  ،سزتاسخا٘ٞ ٝا ،پزٚرضٍاٞ ٜا ٔ ... ٚی تٛاٖ تا حذ سیادی ٔا٘ع ایجاد تیٕاری ضذ.
تایذ ت ٝوٛدواٖ یاد داد در ٔذرس ٝاس تٕاس سز خٛد تا سز دیٍزاٖ پزٞیش وزد ٚ ٜضاَ ،رٚسزی ،وال ،ٜتزس  ٚضا٘ ٝخٛد را
ت ٝدیٍزاٖ ٘ذٙٞذ یا اس ایٗ ٚسایُِ ٔزتٛط ت ٝدیٍزاٖ استفاد٘ ٜىٙٙذ.
ٕٞچٙیٗ ٔٛارد آِٛد ٜتایذ ت ٝسزعت ضٙاسایی ٌ ٚشارش ض٘ٛذ .تا درٔاٖ سزیعٔ ،ی تٛاٖ اس ا٘تماَ آِٛدٌی ت ٝدیٍزاٖ
جٌّٛیزی ٕ٘ٛد.
درٔاٖ ضپص
در ٌذضت ٝتٟٙا را٘ ٜجات اس دست ضپص ٞا ،تزاضیذٖ ٔٞٛا اس ت ٝتٛد .أا أزٚس ٜاس ضأپٞٛای ضذ ضپص استفادٔ ٜی ضٛد.
ایٗ ضأپٞٛا تاعث ٔزي ضپص ٞا ضذ ٚ ٜتا حُ وزدٖ وپس َٛتخٓ ٞا ،آٟ٘ا را اس ٔ ٛجذا ٔی وٙذ.
🔷٘ىات ٔ ٟٓدر درٔاٖ ضپص سز:
✅ درغٛرت اعالع اس آِٛدٌی فزس٘ذ یا یىی اس اعضای خا٘ٛاد ٜتاٖ ت ٝضپص ،دست پاچ٘ ٝطٛیذ ،احساس ٌٙا٘ ٜىٙیذ  ٚدر
تیٗ ٕٞىالسی ٞا  ٚدٚستاٖ ٚی ت ٝد٘ثاَ ٔمػز ٍ٘زدیذ .در عٛؼ ،ت ٝسزعت درٔاٖ را ضزٚع وٙیذ.
✅ -درٔاٖ در دٔ ٚزحّ ٚ ٝت ٝفاغّ ٝیه ٞفت ٝا٘جاْ ٔی ضٛد .تزای درٔاٖ ضپص ،دلیما ٔغاتك تٛغیٞ ٝای پشضه  ٚوادر
تٟذاضتی عُٕ وٙیذ.
✅-فزأٛش ٘ىٙیذ و ٝآ٘چ ٝدر درٔاٖ ضپص إٞیت دارد درٔاٖ دست ٝجٕعی  ٚرفع آِٛدٌی اس وّیِٛ ٝاسْ ٚ ٚسایُ ٔٛرد
استفاد ٜافزاد ت ٝعٛر ٕٞشٔاٖ است .تٕاْ افزادی و ٝساعات سیادی را وٙار  ٓٞسپزی ٔی وٙٙذ ٔثال اعضای خا٘ٛاد ٜفزد
ٔثتالٞ ،زچٙذ عالٔتی ٘ذاضت ٝتاضٙذ تایذ ٕٞشٔاٖ ٔٛرد درٔاٖ لزار ٌیز٘ذ.
✅ -در وٙار درٔاٖ تا ضأپٞٛای ٔخػٛظ ،رٚسزی ،ضا٘ ،ٝتزس ،وال ،ٜضاَ ،رٚتاِطی ّٔ ٚحف ٝتیٕار تایذ در آب داغ
ضست ٝض٘ٛذٚ .سایّی را و ٝدر دٔای تاال خزاب ٔی ض٘ٛذ ،تایذ دٞ ٚفت ٝدر ویس ٝدرتست ٍٝ٘ ٝداریذ .ضذعف٘ٛی  ٚضست ٚ
ضٛی فزش ٛٔ ٚوت ٔ ٚثّٕاٖ ضزٚرتی ٘ذاضت٘ ٚ ٝیاسی ت ٝضذعف٘ٛی وزدٖ وُ خا٘ٚ ٝجٛد ٘ذارد.

✅-ضأپٞٛای ضذ ضپص ،تخٓ ٞا را استیٗ ٕ٘ی تز٘ذ .تٙاتزایٗ تعذ اس ٔػزف ضأپ ،ٛتا ضا٘ ٝد٘ذا٘ ٝریش ٔ ٚخّٛعی اس آب ٚ
سزوٞٛٔ ،ٝا را ضا٘ ٝتش٘یذ.
✅-تزاضیذٖ ٔٞٛای سز تٛغیٕ٘ ٝی ٌزدد.
✅-دارٞٚای ضذ ضپص غیزخٛراوی  ٚضذیذا" سٕی ٞستٙذ .تعذ اس آِٛد ٜضذٖ دست ت ٝایٗ دارٞٚا ،دست ٞای خٛد را
در دٞاٖ ٍ٘ذاریذ  ٚتا دستٟای آِٛد ٜچیشی ٘خٛریذ.
✅وسی و ٝلثال یه تار آِٛدٌی ت ٝضپص داضت ٚ ٝدرٔاٖ ضذ ،ٜدر ٔماتُ تیٕاری ایٕٗ ٘یست  ٚیه فزد ٕٔىٗ است
تیص اس یه تار ت ٝتیٕاری ٔثتال ضٛد.
اٌز وسی تعذ اس دٚتار درٔأٖ ،جذدا" ت ٝضپص ٔثتال ضذ ،ت ٝایٗ ٔعٙی است و ٝفزد ٔثتالی دیٍزی و ٝدرٔاٖ ٘طذ ٜدر
٘شدیىی اٚست .در غٛرت اتتالی ٔجذد ت ٝضپص ،السْ است درٔاٖ دٔ ٚزحّ ٝایِ ٔجذد ا٘جاْ ضٛد.
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