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)Kopfläuse (Persisch
شپش ها
والدین بسیار محترم،
درصنف یا کالس/درکودکستان یا مهد کودک طفل شما شپش ها قدع علم نموده اند ،همه والدین مکلف به اقدام موثردرینمورد بوده تا از
پخش بیشتر آنها جلوګیری بعمل آید.
سرایت به این مصاب دفعتا آشکار نګردیده ،یک شپش خیلی کوچک بګردش شروع نموده وبعد از ګذشت هفته ها/ماه ها النه کردن
آنها احساس میشود.
برای اینکه النه کردن شپش درطفل تانرا سریعا مالحظه نمائید ،خواهش مینمائیم که در  ۶هفته آئنده موهای اطفال تانرا هفته یکبار
خیس یا تر شانه کرده و آنرا تحت مراقبت قرار دهید.
برای اینهدف موهای تانرا با یک شامپوی شستشوی مو بمالید .این کار باعث شانه نمودن بهتر ومانع فرار شپش ها میګردد،
شپش ها در شامپوی شستشوی مو سریش میشوند.
حاال با یک شانه پالستیکی مخصوص شپش با احتیاط کامل موهای تانرا ګیسو به ګیسو از پوست سر تا نوک موها شانه نموده و شامپوی
شستشوی موها را از سر تان ازینطریق دورنمائید.
شانه را هر چند باری یکمرتبه با یک دستمال کاغذی تمیز نموده و در مواد شانه شده در صدد جستجوی تخم های شپش( اندازه تخمینی آن
یک دانه کوچک ریګ )یا خود شپش( اندازه تخمینی آن یک دانه کوچک خاشخاش )ګردید.
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موقع النه شپش:
درصورت مصاب به شپش یا تخم شپش ،لطفا جهت مجادله با آن یک راه موثری را انتخاب نمائید .ما توصیه
که جواز و امتحان آن از طرف دفتر محیط ذیست فدرال و انستیتوت فدرال جهت امتحان ریسک
استفاده جهت مجادله با مصاب النه های شپش را استعمال نمائید .لطفا این مواد را
رسانید و بعد از استفاده یک شانه زدن مجدد موهای تر یا خیس تانرا اجرا نمائید.
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انتخاب مواد
صورت ګرفته مواد قابل
طبق دستور استفاده از آن بمصرف

طفل مورد نظر میتواند روز بعد به مکتب یا مدرسه ،کودکستان یا مهد کودک برود .امکانات سرایت مصاب شدن به النه
کردن شپش ها دیګر وجود ندارد.
هیچ یک از مواد قابل استفاده در موقف آن نیست که همه تخم های پخته شده را بشکل موثر ازبین ببرند .ازینجهت معالجه
 ،.۳۱ ،.۹ ،.۵و . ۷۱یک شستشوی دیګری با شامپوی
مجدد بعد از  ۹روز حتما باید صورت ګیرد .همچنان بروزهای
شستشو و نګهداشت مو ها توصیه ګردیده و در  ۴هفته آئنده هفته وار شانه نمودن تر یا خیس توصیه میگردد.
شانه نمودن موهای تمام اعضای خانواده یا فامیل جهت کنترول الزم دانسته میشود.
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جهت پیدا نمودن النه های شپش تحت نظر قرار داده و هیچ نوع شپش یا تخم های آنرا پیدا کرده نشد .طفل مذکور را در
شش هفته آئنده هفته یکبار از راه شانه نمودن خیس یا تر موهایش کنترول خواهم نمود.
.................................................................تاریخ

طفل ،قانونی سرپرست امضای

تصامیم در صورت مصاب بودن به النه های شپش
روز .۱
تداوی و
شان
زدنه تر یا
خیس
تاریخ

روز .۵
فقط شانه
نمودن تر
یاخیس

روز .۹
تداوی و
شان
زدنه تر یا
خیس

روز
ف۳۱
قط.شانه
نمودن تر
یاخیس

روز
ف۷۱
قط.شانه
نمودن تر
یاخیس

چهار
فته وار
هفته
یکبار
شانه
خیس تر
یانمودن

اګر شما روز پنجم موقع شانه کردن هیچ نوع شپش نوزاد را یا تخم های آنها را پیدا ننمودید ـ لطفا اقدامات آتی را بروز نهم
اجرا نمائید ،ازین شپش های کوچک هیچ نوع سرایت محسوس نمیګردد.
لطفا بعد از آن توجه نمائید که شپش ها تخم هایشان را مستقیما در مبدا مو میدهند و مو به اندازه یک سانتیمتر ماهانه نمو مینماید ـ تخم های که
درفاصله بیشتر از یک سانتیمتر از مبدا مو پیدا میشوند ،نماینګر مصاب به النه های شپش نبوده وازینرو ضرورت تداوی مجدد نیست !تخم های که ۳
سانتیمتر دورتر از پوست سر واقع باشند  ،مقدار عمر شان  ۳ماه
تخمین میګردد.
لطفا در صورت مصاب به النه شپش ،والدین دوست های اطفال خود نیزمطلع نمائید ـ شپش ها نظر به مطالعات علمی از طریق ګردش از یک مو
بموی دیګر سرایت مینمایند .این نوع سرایت ملزوم تماس مستقیم کله به کله میباشد .شپش ها قدرت پرواز یا جست وخیز را ندارند ،محتاج حرارت
 ۱۳درجه سانتیګرید هستند ،هر  ۲الی  ۳ساعت محتاج مکیدن خون
بوده و بدون موجودیت انسان نمیتوانند زنده ګی ایشان را ادامه بدهند.
شانه ها و برس های مو باید تمیز نګهداشته شوند ،دستمال ها یا حوله ها و روجائی های لحاف و دوشک هم باید یکبار
شسته وتمیز گردند – برخورد های شستشو و تمیزکردن نظر به معلومات حاصله امروزی ضرور نیستند.
استفاده از روغن“ طبعی„ ،پودرهای“ شپش„ ،لزوم سپریها وموادی وقایوی از طرف ما توصیه نمیګردد و الزم نیستند.
طور وقایوی موهای دراز یا بلند را میتوان باهم یکجا بقسم چوتی بست تا امکانات تماس آنرا به موهای دیګران کم نمائیم.
مصاب شدن به مرض النه نمودن شپش درمو را باید والدین به مدرسه یا مکتب  /کودکستان یا مهد کودک اطالع دهند
(ماده  ۴۳قانون وقایه امراض ساری).
یک طفل مصاب به النه شدن شپش اجازه استفاده به مکان های عام المنفعه را ندارند.
همه والدین در ګروپ  /کالس های مورد نظر باید به مرجع مربوطه بدون تاخیر کتبی یا تحریری تصدیق نمایند که ایشان در مداوای طفل خود
درصورت مصاب به النه های شپش سهیم بوده و اینکه طفل ایشان عاری از النه های شپش و تخم
های آن میباشند ـ بدون این تصدیق طفل ایشان نمیتواند مرجع عام المنفعه را استفاده نمایند.
با احترامات دوستانه
دفتر صحت شما صحت اطفال ونوجوانان
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از استفاده و شپش تخم مخصوص شانه با و داده قرار مداوا تحت  .......................................................موجز مواد با
شامپوی شستشو موهایش را شانه نموده ام .یک مداوای بعدی را  ۹روز بعد از مداوای اول دوباره اجرا خواهم کرد ،بهمین منوال مو ها را
بروز . ۳۱ ،.۹ ،.۵و روز
 ۷۱خیس یا تر شانه خواهند شد.
امضای سرپرست قانونی طفل ،تار

