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پيامك300099004806 :
 گروه سالمت
شپش سر تا حدی شبیه شوره سر
است ،با این تفاوت که با تکان دادن
موها نمیریزد .این موجود کوچک ،عاشق
زیستن روی سر انسان است .همانجا نیز
از خون سر تغذیه کرده و به زاد و ولد
میپردازد .بیشترین فراوانی این مشکل،
در دختران خردسال است .موهای بلند،
عدم مراقبت صحیح از مو ،ماندن طوالنی
مدت مو در زیر مقنعه ،روسری یا چادر
و در نتیجه نرسیدن میزان کافی از نور
خورشید و هوای آزاد ،میتواند بر حضور
و انتقال سر به سر این موجود خونخوار
موثر باشد.
اکبر اسدی؛ مدیر گروه بیماریهای
دانشکده علوم پزشکی فردی است که در
مورد مشکل شپش سر و افزایش موارد
ابتال به آن در سیرجان ،به ما هشدار
میدهد .در حین مصاحبه خانمی از یکی
از شهرهای اطراف سیرجان با نگرانی در
مورد ابتالی دو دخترش به شپش سر
میگوید و کمک میخواهد.
اسدی همچنین از مراجعه مبتالیان
به مراکز غیرتخصصی نظیر طبسنتیها
و داروگیاهیها و یا خرید خودسرانه دارو
از داروخانهها گالیه دارد .بارها تاکید
میکند که در واحد بیماریهای مرکز
بهداشت ،شامپوی اختصاصی رفع شپش
سر ،به رایگان در اختیار مبتالیان است.
«این معضل مربوط به بیماریای به
ُ
پدیکلوزیس است که به عنوان شپش
نام
سر میشناسیم 3 .نوع شپش وجود دارد؛
شپش سر ،شپش بدن و شپش ناحیه
شرمگاه .بیشترین نوع شپش ،شپش سر
است و این مشکل در سراسر دنیا و حتا
کشورهای پیشرفته وجود دارد .در ایران،
کرمان و سیرجان نیز متاسفانه آلودگی
شپش سر وجود دارد .مخصوصا با شروع
پاییز که فصل انتقال ،تخمگذاری و زاد
و ولد شپش است .در سطح شهرستان
سیرجان از  3سال گذشته در سطح
مهدکودکها ،پیش دبستانیها و مراکز
مقطع ابتدایی مواردی از وجود شپش سر
وجود داشت که ما در این مراکز حضور
یافته و آموزشهای الزم را ارایه دادیم.
میتوانیم بگوییم به طور متوسط در هر
سال 250 ،تا  300مورد آلودگی شپش سر

در شهرستان داریم.
اتفاقی که امسال
رخ داده ،این است
که انتقال شپش از
فرزند به مادر زیاد
رخ میدهد .ما
شاهد تعداد زیادی
از مادران هستیم که
به این مشکل مبتال
شدهاند».
اسدی در ادامه
به بحث عالیم حضور
شپش در روی سر
میپردازد« :مهمترین
عالمت شپش سر،
خارش است .زیرا
کار شپش برای زنده
ماندن این است
که از ناحیه طبقه
شاخی (سطح رویی)
پوست سر ،شروع به
خونخواری میکنند.
خارش سر همزمان
با خونخواری شپش
شروع میشود .پشت
گوشها ،ناحیه گود
پشت گردن و زیر
موها ،از نواحیای
است که میتواند
محل زندگی شپش
باشد .نکته این
است که همزمان با
خونخواری ،شپش
ماده ،کار تخمریزی
را نیز انجام میدهد.
هر شپش ماده قادر
است بین  80تا  100تخم بگذارد .تخمها
تا  7یا  10روز باز شده و تبدیل به شپش
بالغ میگردند و این شپش بالغ ،عالوه بر
عارضههای قبلی ،منشا انتقال بسیاری از
بیماریهاست».
اسدی میگوید« :شپش سر باعث
بیقراری فرد و به خصوص کودک میگردد.
کودک عالوه بر خارش سر و بیقراری،
دچار استرس ،اضطراب ،روانپریشی
و اختالل در خواب شبانه نیز میگردد.
مجموع این عوامل نیز موجب ترس و

گفتوگو با مدیر گروه بیماریهای دانشکده علوم پزشکی سیرجان پیرامون شپش

دراکوالهای کوچک

نگرانی خانوادهها میشود».
اسدی در راستای معضل شپش سر،
برای خانوادهها توصیههایی دارد« :پاییز،
فصل شیوع بیماری است .با سرد شدن
هوا ،درها و پنجرههای خانهها بسته
میشود .بخاریها روشن شده و خانهها
گرم میشوند .در این شرایط ،زیر مقنعه،
چادر و یا هر پوششی که برای سر باشد،
شپش به راحتی درون موهای پرپشت
کودکان زاد و ولد میکند .توصیه اول این
است که به محض مشاهده شپش سر،

به معاونت بهداشتی گروه بیماریهای
بهداشت و درمان (در مرکز بهداشت)
مراجعه کنند تا مشخصات در سامانه
ثبت گردد و سپس شامپوی پیشگیری
رایگان به مراجعهکننده داده میشود.
متاسفانه خیلی از مادران برای رفع
مشکل ،از داروخانه مواد خاصی را تهیه
میکنند یا برخی به سراغ طبسنتیها
و داروگیاهیها میروند یا براساس
گفتار قدیمیها ،از سرکه ،نفت ،جیوه
و ...استفاده میکنند اما این راهکارها

دعـوت به همـکاری

09133478 041

کارشناس شبکه (آقا)  :مهارت در کانفیگ و نصب تجهیزات شبکه

به دو نفر شاگرد

کارشناس پشتیبانی شبکه (خانم)  :آشنایی با تجهیزات شبکه و کانفیگ
تجهیزات میکروتیک و سیسکو

لطف َا در صورت تمایل به استخدام در هر یک از فرصت های شغلی عنوان شده  ،جهت هماهنگی جلسه
مصاحبه حضوری با شماره زیرتماس حاصل بگیرید( 09133451767 :زمان تماس ۱۶الی )۲۲
با کاد

ر
ی مجرب

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

09133456403

09132456684

امـالک امیـرکبیـر

زمین  12قصب  3قصب عقب نشینی دارد بر خیابان مرو دشت آباده مجوز پروانه صادر شده قیمت 650 :م

منزل  18قصب درب حیاط با ساخت فوقالعاده معماری ترکیبی ایرانی
اسالمی رومی ـ تریبلکس توافقی سردار جنگل

منزل  29قصب نوساز  900متر زیربنا دارای  4واحد مستقل و شیک داخل
زیرزمین سالن ورزشی پارکینگ و انباری-آسانسور فعال  -ساخت بسیار عالی
حوالی یخدانهای دوقلو قیمت  6/5 :میلیارد
منزل  12قصب درب ساختمان  200متر زیربنا قدیمی خیابان مقداد  2/5میلیارد

منزل  9قصب درب ساختمان دو طبقه شهرک مشتاق قیمت 2/200 :میلیارد

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

آپارتمان  150متر طبقه اول نوساز بسیار شیک و تکمیل پشت آموزش و
پرورش قیمت توافقی یا معاوضه با زمین
زمین با حصار  20قصب مخصوص خانه باغچه در بهترین موقعیت روستا با چشم
انداز عالی هندیز  100میلیون

زمین  15قصب پاریز  80میلیون

مغازه لباس کودک با سابقه کاری بلند مدت با کلیه اجناس و دکوراسیون به
طور یکجا واگزار میگردد مغازه استیجاری و به مدت نامحدود تمدید گردید
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360
09923963619 - 09132799667

افتخاری

20

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

 MDFنیازمندیم.

سلطانی

 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

اجرای رومالین رنگ

جهت کار در کارگاه
09133799585

شبان
هروزی
بدون ت
عطیلی

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

صحیح نیست .درمان اختصاصی شپش
سر شامپوی پرمترین است که ما رایگان
در اختیار خانوادهها قرار میدهیم و در
صورت رعایت نحوه استفاده از شامپو ،به
راحتی شپش سر از بین میرود».
البته از بین رفتن شپش روی سر ،تازه
اول کار است« :ملحفه ،متکا ،پتو ،تشک
و خالصه کلیه ملزوماتی که به نوعی با
سر یا بدن در تماس هستند ،میتوانند
منشا تخم شپش باشند .خواهش ما از
شهروندان این است که در خاطرشان

به یک کارگرخانم
( 40سال به باال) جهت
انجام امور منزل
نیازمندیم

شرکت فرا ارتباط مبنا (فراتلکام) باسابقه 15سال فعالیت درحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،در
شهر سیرجان از عالقه مندان جهت فعالیت در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس نصب تجهیزات ( آقا )  :مهارت در نصب تجهیزات شبکه
و راه اندازی سیستم های نظارتی (دوربین های مدار بسته)

ضایــعـات
و آهـنآلـات

باشد استفاده تنها
از شامپو ،راهگشا
نیست .ایشان باید
وسایلی نظیر ملحفه،
متکا ،مقنعه ،چادر
و ...حتما باید به
ماشین
وسیله
لباسشویی و با درجه
 60درجه شسته و
آبکشی شوند .سپس
این وسایل باید در
هوای باز و زیر نور
خورشید خشک شوند
تا شپش از بین برود».
برای
اسدی
خانوادههایی که دچار
این مشکل شدهاند
اما ماشین لباسشویی
ندارند ،چند راه حل
دیگر دارد« :میتوانند
این وسایل را تحویل
یک خشکشویی دهند
تا به طور اختصاصی
این کار را برای ایشان
انجام دهد .اگر این
امکان را ندارند،
میتوانند با استفاده
از اتوی داغ وگذاشتن
آن بر روی وسایل
مورد اشاره ،شپش
را از بین ببرند .اگر
این راه نیز برایشان
نیست،
ممکن
میتوانند این وسایل
را در یک ظرف حاوی
آب داغ ،بجوشانند و
در فضای باز ،در معرض آفتاب قرار دهند.
وگرنه شپش ،دستبردار نخواهد بود».
وی میگوید که تعداد موارد ابتال به
شپش سر ،قابل مالحظه است« :به طور
متوسط ما روزی  15تا  20مراجعهکننده در
این رابطه داریم .این نکته ،فراوانی بیماری
را میرساند اما جای نگرانی نیست .هیچ
سر یا مکانی زاینده شپش نیست .فقط در
سرهای آلودهای که شپش نر و ماده به طور
مشترک بر روی آن زندگی میکنند ،انتقال
فیزیکی به صورت انتقال از سر یک فرد به

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

جوشکاری خردهکاری ،نصب درب
توری ،تعمیرات درب و پنجره
 ۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳اتحاد

گروه معماری آمود
طراحی داخلی و
خارجی
نماساختمان
09133479364
مهندس بمانی
خیابان تختی
مجتمع برنا پنجره-طبقه دوم واحد 23

دو دهنه مغازه به همراه
یک منزل پشت مغازههای
بلوار دکتر صادقی روبروی
فروشگاه افق کوروش
رهن و اجاره داده میشود.

09133458160

دیگری اتفاق میافتاد .حاال این موضوع
ممکن است در هنگام بازی کودکان با
یکدیگر رخ دهد یا انتقال کودک به مادر
و یا مادر به کودک .تاکید میکنم این
بیماری درمان اختصاصی دارد و هر طب
سنتی یا داروی گیاهی که ادعا کند روی
شپش اثر دارد ،کالهگذاری است .متاسفانه
ما موارد زیادی از این دست دیدهایم که با
هزینه باال ،دارویی را تحت عنوان درمان به
مردم فروختهاند که هیچ تاثیری نیز ندارد.
مسئولیت ما در حوزه معاونت بهداشتی
و به عنوان گروه بیماریها این است
که به هر تعداد و میزانی که شهروندان
درخواست داشته باشند ،داروی تخصصی
رفع شپش سر را به رایگان در اختیار
خانوادهها قرار بدهیم».
از مجموع سخنان مدیرگروه
بیماریهای دانشکده علوم پزشکی،
میتوان دریافت که موارد ابتال به شپش
سر در سیرجان افزیش یافته است .او این
نکته را تایید میکند« :بله .دلیل این است
که موارد ناقل سال گذشته ،به دلیل عدم
درمان ،باقی میمانند و در سال جدید و به
خصوص در طول دو اعتدال ،یعنی فصل
بهار و فصل پائیز ،شپش میتواند عالوه
بر تغذیه ،زادوولد کرده و خود را تکثیر
نماید .بنابراین تعداد موارد آلوده ما در
هر سال ،به نسبت زیادتر میشود .تجربه
ما نشان میدهد خیلی از خانوادهها به
این مشکل دقت نمیکنند».
«وجود مشکل شپش سر ،در میان
بانوان و به خصوص دختران کوچک ،بیشتر
است آقایان حجم موهای کمتری دارند و
موهایشان نیز کوتاهتر است .همچنین
زیاد در خانه نیستند و بیشتر در بیرون به
سر میبرند و در نتیجه نور آفتاب بر سرشان
میتابد و مو درمعرض هوای آزاد است و
خیلی درگیر این مشکل نیستند».
وی در بیان درصد ابتال به شپش
سر بین پسر و دختربچهها میگوید:
«میتوانم بگویم 80درصد مبتالیان شامل
دخترخانمها هستند که به دلیل استفاده
زیاد از مقنعه و روسری و داشتن موی
بلند ،باعث ماندگاری یا انتقال شپش
میگردد .البته در خانوادههایی که دختر
یا مادر مبتال شدهاند ،همسر یا فرزند پسر
نیز مبتال شدهاند».

به یک خیر
جهت تامین
مواد غذایی
نیازمندیم
09162742680

به یک نفر همکار آقا جهت فروشندگی
و یک نفر همکار خانم جهت
حسابداری فروشگاه مبلمان نیازمندیم
0 3 4 -4 2 2 3 5 7 2 0

ب
ا %30ت

خفیف

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

 09136342007 42252330سلطانی(قدیم)

