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 شپش سر چیست؟

ضپص سز ًَعی عفًَتی اًگلی هَّای سز است کِ تَسط ضپص ایجاد هی ضَد. ضپص حطزُ ای است کِ ضص پا دارد ٍ تال ًذارد. ایي اًگل 

تخن رٍی تذًِ هَ هی گذارد. اسن تخن ّای ضپص ًیت یا رضک است. ًیت ّا هحکن تِ هَ  01تا  5خَى اًساى را هی هکذ. ضپص هادُ رٍسی 

 .َرُ ًوی ضَد راحت آى ّا را اس هَ جذا کزدچسثیذُ اًذ ٍ تزخالف ض

 شپش سر چگونه منتقل می شود؟

عفًَت ضپطی سز تطذت هسزی است ٍ تواس هستقین رٍش اغلی اًتقال عفًَت است. در کل اًتقال عفًَت اس طزیق تواس ًشدیک سز تا سز ٍ 

ٌٌذ، هٌتقل هی ضَد. تَجِ داضتِ تاضیذ کِ حتی سطَار هی ٍسائل $ضاًِ، رٍسزی# ٍ تَیژُ ٍسائل تشئیٌی سز کِ دختزّا تا ّن تعَیض هی ک

کٌذ. عفًَت ضپطی سز  تَاًذ سثة اًتقال ضپص تِ َّا ٍ اًتطار آى تطَد. الثتِ تا ایي کِ ضپص خَى اًساى را هی هکذ، اها تیواری هٌتقل ًوی

 .ضًَذ ّا دچار عفًَت هی تچِّا تیطتز اس  ضَد. دختز تچِ اغلة تَسط هعلن هذرسِ یا پزستار هذرسِ تطخیع دادُ هی

 شپش سر چه عالیمی ایجاد می کند؟

کسی کِ دچار ضپص سز ضذُ است، اس خارش ضذیذ پَست سز، پطت گَش ّا ٍ تاالی گزدى ضکایت دارد. الثتِ یادتاى تاضذ، تعذ اس ایي ضپص 

رٍس ضزٍع هی  2تا  0در تارّای تعذ خارش در هذت ّفتِ طَل تکطذ تا خارش ضزٍع ضَد. اها  6تا  2ٍارد هَّای سز ضذ، تار اٍل هوکي است 

ضَد. دیذى خَد حطزُ در هَی سز هطکل است، اها هی ضَد ًیت ّا $تخن ّای ضپص یا رضک ّا# را دیذ کِ تِ هَّا هتػل ّستٌذ ٍ راحت 

اٍقات عفًَت پَست سز $در  جذا ًوی ضًَذ. یادتاى تاضذ کِ تخن سًذُ قَُْ ای رًگ است، در حالی کِ تخن تذٍى حطزُ سفیذ است. گاّی

 .ًتیجِ خارش ٍ آسیة دیذى پَست سز ٍ ٍارد ضذى تاکتزی ّا تِ آى# ّن دیذُ هی ضَد

 شپش سر چگونه درمان می شود؟

 :در هَرد درهاى ضپص سز تِ ایي ًکات هْن تَجِ کٌیذ

 .توام افزاد خاًَادُ تایذ درهاى ضًَذ

قیقِ تا آب داغ ضستِ ضًَذ ٍ در دهای تاال خطک ضًَذ $اتَ ضًَذ#. ٍسائلی کِ قاتل د 01ٍسائل ضخػی $گیزُ سز، هلحفِ، لثاسْا# تایذ 

 .ضستطٍَ ًیستٌذ، تایذ سِ رٍس در کیسِ ًایلًَی در تستِ ًگِ داضت

 :درهاى تا یکی اس دارٍّای سیز اًجام هی ضَد

 ." استفادُ کزد5تَاى اس پزهتزیي  " اغلة دارٍی اًتخاتی است. در غَرت ضکست درهاى هی0پزهتزیي  -1

 .ضَد ضَد. درهاى یک ّفتِ تعذ تکزار هی هاًذ ٍ سپس ضستِ هی دقیقِ رٍی سز هی 5ضاهپَی لیٌذاى تزای  -2

 8-02ضَد. دارٍ  ّای هقاٍم تِ پزهتزیي اس هاالتیَى استفادُ هی اى ضپصتزد. تزای دره ّا را اس تیي هی ّا ٍ تخن هحلَل هاالتیَى تسزعت ضپص -3

 .ضَد رٍس تعذ تکزار هی 7-9هاًذ ٍ  ساعت رٍی سز هی

 .تَاى تزای درهاى اس تک دٍس ایَرهکیتي استفادُ کزد هی



 

 

 

 :رٍش ّای درهاًی دیگزی ّن تزای ضپص سز ٍجَد دارد

کالُ حوام رٍی سز گذاضت ٍ خَاتیذ! تا ایي کار ًیت ّا کطتِ ًوی ضًَذ، تٌاتزایي تایذ ّز ّفتِ  هی ضَد ضة هایًَش یا ٍاسلیي رٍی سز هالیذ ٍ

 .ّفتِ درهاى را تکزار کزد 44تزای 

 .هی ضَد هَّا را تزاضیذ ٍ تِ ایي تزتیة اس دست ضپص خالظ ضذ

درهاى تا دارٍّای ضذ ضپص استفادُ کزد. هحلَلی کِ جذا کزدى ًیت ّا اس هَّا کار هطکلی است. هی ضَد اس ضاهپَی هخػَظ ایي کار تعذ اس 

 .اسس رقیق کزدى سزکِ تا آب ایجاد هی ضَد ّن هی تَاًذ کوک کٌذ تا تخن ّای ضپص اس سز جذا ضًَذ
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