
 
 

 
 

 

 

 چٌذ ًکتِ هْن در درهاى آلَدگی تِ ضپص

ّيچ يك اس تزكيثات دارٍيی ًوی تَاًٌذ تخن ّا را كِ   * 

تِ هَّا چسثيذُ اًذ اس آى جذا كٌٌذ لذا پس اس درهاى تاا    

ضاهپَ السم است تا استفادُ اس رٍش سيز ًسثت تاِ جاذا       

 : كزدى رضك ّا  اس هَ الذام گزدد

هَّا را اتتذا تا حوَ لوِ ا               

دقوقو وِ     03هرطَب ٍ تِ هذت 

آغطتِ تِ سركِ ًوائقذ سپس تا 

ضاًِ دًذاًِ ريس آغطوتوِ توِ      

سركِ هَّارا ضاًِ ًوايقوذ توِ     

ايي ترتقة رضك ّا از هَ جوذا  

 .خَاٌّذ ضذ

كَتاُ ًوَدى هَّا تزاي تسْيل در اهز ضاًِ كازدى ٍ      * 

  .رضك سدايی كوك كٌٌذُ است

تزاي يافتي آلَدگی تِ ضپص تي حتواً تايذ درس ٍ چيي  * 

 . ّاي لثاس ّا را تزرسی ًوَد

.  درهاى فزدي در آلَدگی تِ ضپص تاثيز گذار ًاياسات     * 

حتی اگز تا تْتزيي رٍش ّا ًيش درهاى ضَد در صَرتيكاِ  

در  هجاٍرت تا يك فزد آلَدُ تِ ضپص لزار داضتِ تااضاذ   

 . ّفتِ تؼذ هجذداً آلَدُ هی گزدد 2حذاكثز تا 
درهااى دساتِ    لذا هْوتزيي اصل در هثاارسُ تاا ضاپص            

ٍ رفغ آلَدگی اس كليِ ٍسايل هَرد اساتفادُ افازاد      جوؼی

 .تصَرت ّوشهاى است

تَصقِ ّا  تْذاضتی هْن ترا  هثارزُ تا 

 :آلَدگی تِ ضپص 

ضپص تِ جاهؼِ ٍ يا طثمِ اجتواػی خاصی هاتاؼالاك       * 

  .ًثَدُ ٍ توام افزاد جاهؼِ را هثتال هی ساسد

رػايت تْذاضت فزدي  استحوام هزتة ٍ تؼَيط لثاس   *

ّا هْوتزيي تاثيز در پيطگيزي اس آلَدگی تِ ضاپص  را      

 .دارد

پزّيش اس تواس تا لَاسم ضخصی  لثاس ّاي افزاد آلَدُ   *

ٍ ػذم استفادُ اس كالُ  ضاًِ ٍ تزس ديگزاى تايستی حتواا  

 . رػايت ضَد

 

ظزٍريست ضاًِ  تزس  كالُ  رٍسزي  تالص  هلحفاِ ٍ       *

سايز ٍسايل ضخصی ًيش اس ًظاز اًْاذام رضاك ٍ ضاپص           

ٍ در كليِ هَارد تايذ افزاد درهااى ضاذُ تاا           . تزرسی ضًَذ

ضاهپَ  يك ّفتِ پس اس درهاى اٍليِ تحت درهااى هجاذد    

 .لزار گيزًذ

هْوتزيي اهز در هْار ضاپص داًاص آهاَساى  تاسدياذ             *

آًْا تَسط هؼلويي ٍ اٍلياء ٍ ارجاع سازيغ   رٍساًِ هَي سز 

هَارد آلَدُ تِ ّوزاُ خااًَادُ ٍ اطزافيااى ٍي تاِ هزاكاش           

 .تْذاضتی درهاًی هی تاضذ

 شبکه بهداشت  ودرمان  شهرستان بهارستان 

 پیشگیری و درمان شپش

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علىم زپشکی و  خدمات بهدا

  دستَرالعول هراقثت آلَدگی تِ ضپص در كطَر: هٌاتع

تاياي     -تلَار الغذياز   -ضْز گلستاى  -ضْزستاى تْارستاى:  آدرس

ضاثاكاِ      -خياتااى هاخااتازات        -تلَار اصلی گلستاى ٍ ضْزداري

 56686865تلفي  -تْذاضت ٍ درهاى تْارستاى



 (:پذيکلَزيس)آلَدگی تِ ضپص 

 ضپص حطزُ اي كَچك   

 تذٍى تال  تذٍى پزش ٍ  

 .خًَخَار  است 

هٌاطك پاز  تيي فزدي ٍ در تواسْاي ًشديك ايي حطزُ در 

يا ٌّگاهی كِ افزاد خاًَادُ در فصَل سزد تازاي    جوؼيت 

تأهيي گزها لثاس ّاي تيطتزي هی پَضٌذ اس ضخصی تاِ    

 .ضخص ديگز اًتمال هی ياتذ

 

 

 

 .ضپص در كَدكاى ٍ درجٌس هًَث  ضايؼتز است

ضپص داراي اًَاع هختلف اس جولِ ضپص سز ٍ ضپص تاي  

  .هی تاضذ

ضپص تي، ًاقل تقواريْايی ّوچَى تقفوَس  :  تَجِ

 . تة راجعِ ّوِ گقر ٍ تة خٌذق هی تاضذ -ّوِ گقر

تايذ ضپص تي تٌاترايي هطاّذُ ّر هَرد آلَدگی تِ 

 .تصَرت فَر  تِ هراكس تْذاضتی گسارش گردد

 :ًحَُ زًذگی ضپص       

ضپص  تا سَراخ كزدى پَست  تشاق خَياص را در سياز           

پَست تشريك هی كٌذ ٍ تا هكيذى خَى  هَاد سائذ خَيص را 

ًيش دفغ هی ًوايذ كِ هٌجز تِ ايجاد تزآهذگی لزهش رًاگای     

تذًثاال خااراًاذى      .  هی ضَد كِ تسيار  خارش دار هی تاضذ

 .پَست ػَارض گًَاگًَی هاًٌذ سرد سخن ايجاد هی گزدد

تَسيلِ ضپص هادُ  هحكن تِ  هَ ٍ يا درس ٍ   تخن ضپص 

چيي ّاي لثاس چسثيذُ ٍ تصَرت يك تزآهذگی كاَچاك   

ضپص .   تظاّز هی ًوايذ رضككزٍي ٍ يا تيعی ضكل تٌام 

تخن های     6تا  4تالغ طی ػوز حذٍدا يك هاِّ خَد رٍساًِ 

رٍس تؼذ يك ًَساد گزسٌاِ اس تاخان         7-01تمزيثاً و  گذارد

 . خارج   هی گزدد

هْوتزيي ػارظِ ضپص  خارش ضذيذ هی تاضذ كاِ    : ًکتِ 

ّواياي   .  خستِ  پزيطاى ٍ تی خَاب هی ساسد  فزد را كالفِ 

اهز هی تَاًذ يكی اس ػلل افت تحصيلی در داًاص آهاَساى       

 .ضَد

 :درهاى
دركليِ هَارد آلَدگی تِ ضپص  اساس درهاى رػايت دليك 

اصَل تْذاضت فزدي  استحوام هٌظن ٍ تؼَياط هازتاة      

 . الثسِ است

  

 

 

سال  تَصيِ  2تؼٌَاى درهاى در افزاد تاالي%  1پرهتريي 

پوَدر،    ضاهپَ، هحلَل سرضَ ،هی ضَد كِ تِ صَرت   

 .در تاسار هَجَد است لَسقَى ٍ كرم

 : ًحَُ هصرف ضاهپَ پرهتريي

هَّا را تايذ اتتذا تا يك ضاهپَ  هعوَلی ضستوطوَ   

داد ٍ سپس توام هَّا ٍ پَست سور توا ضواهوپوَ          

 13پس از هوذت    . پرهتريي آغطتِ ٍ هاساش دادُ ضَد

 .دقق ِ هَّا را تا آب فراٍاى ضستطَ دّقذ


