
  برنامه غربالگري پدیکلوزیس سر دانش آموزان

شپش یک انگل خارجی است که قدمت آلودگی با آن به دوران قبل از تاریخ برمی گردد. آلودگی به شپش سر از آلودگیهاي جلدي 

غربالگري  شایع و یکی از مشکالت بهداشتی جوامع انسانی درکشورهاي مختلف است. نظر به اهمیت سالمت دانش آموزان، همه ساله

  در جهت بررسی آلودگی پدیکولوزیس در دانش آموزان مدارس تحت پوشش صورت میگیرد.

  نکات مهم در بیماریابی و شناسائی افراد آلوده به شپش:

شتی خانواده ها در هر جامعه مهمترین نقش را در تشخیص به موقع و درمان سریع افراد مبتال        -1 باال بردن سطح آگاهیهاي بهدا

  دارد.

شتی درمانی مراجعه و تا تکمیل کامل درمان         اطال -2 شپش به واحدهاي بهدا شاهده آلودگی به  صورت م سانی به جامعه تا در  ع ر

  همکاري نمایند.

معلمین، نقش بسیار مهمی در بیماریابی و شناسائی مخازن اصلی آلودگی دارند لذا آموزش راههاي شناسائی آلودگی به شپش          -3

  موارد ابتال دارد.  به آنها، نقش بسزایی در کاهش

ــت گردن و باالي گوش زندگی کرده و تخم گذاري ( رشــک) می کند، لذا در هنگام   -4 ــر عمدتاً در موهاي عقب و پش شــپش س

بیماریابی توجه به این نواحی کمک کننده خواهد بود.در صورت وجود غدد لنفاوي متورم و دردناك در نواحی پس سر و پشت     

ودگی به شپش سر بود.در مواجهه با هر مورد زرد زخم در ناحیه پوست سر بایستی به فکر آلودگی  گوش ها حتماً باید به فکر آل

  معاینه و بررسی هاي الزمه از نظر شناسائی رشک یا شپش را نیز انجام دهید. به شپش سر بوده و از این لحاظ،

  گروه هدف : دانش آموزان 

  هدف کلی:

  رکاهش بار ناشی از بیماریها وعوامل خط

  اهداف اختصاصی:

  شناسایی دانش آموزان آلوده به پدیکلوزیس -

  و پیگیري دانش آموزان آلوده دو هفته بعد از درمان درمان دانش آموزان آلوده وخانواده ایشان-

  است.آموزش بهداشت فردي به دانش آموزان آلوده وخانواده ایشان و تمام دانش آموزان در مدارسی که موارد آلوده دیده شده -

  

 


