
١ 
 

0  

  
  امور سالمت وتندرستیدفتر

  
  
  

  
  

  آموزان مدارس دستور العمل اجرایی مبارزه با پدیکلوزیس سر در دانش
  )متوسطه دوم   –متوسطه اول   –ابتدایی (سراسر کشور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢ 
 

  : مقدمه 
در هر سن و جنسی و با هر سطح اجتماعی و که افراد را  است  بدن انسان  خارجی حشره خونخوارپش ش 

. هاي بروز آن است  یکی از مهمترین محل مدارس سازد، در اقصی نقاط جهان آلوده میکه باشد،اقتصادي 
ایجاد تواند موجب  آنها میآموزان و خانواده  براي دانش جسمیآلودگی به شپش عالوه بر ایجاد مشکالت 

نه میزان مراقبت در سطح قله از طریق شپش شود و الزم است در این زمیتي ثانویه من و بیماریها مسائل روانی
  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش فعال گشته و با تدوین دستورالعمل وزارتخانه هاي

دراین راستا با . برداشت  قدم  اده هاسترش شیوع آلودگی در سطح مدارس و خانوگواحد در کاهش آلودگی و 
همکاري و مشارکت اداره سالمت نوجوانان و جوانان مدارس و مرکز مدیریت بیماریها ، دفتر سالمت و 

 . گردد  تندرستی وزارت آموزش و پرورش جلسات کارشناسی برگزار ودستورالعمل زیر جهت اجرا ابالغ می

  :اهداف طرح
   : یهدف کل

  

  پیشگیري و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سر در مدارس شهري و روستایی کشور            
  

  :اهداف اختصاصی 
  آموزش  )الف 

  
 هآموزان در زمین و والدین دانش ،همکاران فرهنگی مدارسمراقبین سالمت ، آموزان ارتقاء آگاهی دانش

 پیشگیري و کنترل آلودگی به پدیکلوز و تداوم آموزش  تشخیص،

 
  ، بیماریابی و درمان  تشخیص )ب
  

آلوده به مراکز بهداشتی موارد و یافتن موارد آلودگی در مدارس سراسر کشور و ارجاع  تشخیص -1
هاي مرتبط با سالمت مدارس در سطح دو  هاي بهداشت، استفاده از توان اجرایی بخش درمانی و خانه

 پرورش ان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و موزارتخانه بهداشت ، در
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 هاي بهداشت  آموزان و خانواده آنان در مراکز بهداشتی درمانی و خانه درمان موارد آلوده دانش -2

 دستیابی به اطالعات جامع وآسیب شناسی در مناطق  جهت برنامه ریزي براي سالهاي آتی -3

                ***************************************************** 

  : ها  فعالیت
  موزش آ )الف 

   )و درمان  تشخیص،بیماریابی(درمانی  -مراقبتهاي بهداشتی  )ب 
*************  

 آموزش )الف  •

آموزش و پرورش در زمینه پیشگیري و کنترل آلودگی سالمت کارشناسان و مراقبین سالمت آموزش  -1

   توسط دانشگاه علوم پزشکی استانبه پدیکلوزیس سر
آموزان در زمینه پیشگیري و  آموزش در قالب کارگاه ، جلسات آموزشی براي دانش  اجراي برنامه -2

 کنترل آلودگی به پدیکوزیس سر 

 آموزان در زمینه پیشگیري و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سر آموزش به والدین دانش -3

 ی جامعهدرجهت ارتقاء آگاه هاي ارتباط جمعی استفاده از توان اجرایی رسانه -4

 تدوین ، چاپ و تکثیر پوستر و بروشورهاي آموزشی -5

 
 )و درمان  بیماریابی تشخیص،(درمانی  - مراقبتهاي بهداشتی  )ب  

   
در فصل پائیز (شناسایی موارد آلوده براساس بسته آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

 )وزمستان

 )در فصل بهار.(طوالنی به منظور بررسی عود مجددمعاینه مجدد موارد آلوده بعد از تعطیالت  -1

هاي بهداشت  آموزان آلوده در خانه درمان دانشو در مدارس روستایی بر عهده بهورزان است    این فعالیت 
  . گیرد صورت می

شود،  براساس بسته آموزشی انجام میمراقبین سالمت ، این برنامه توسط مراقبین سالمت درمدارس شهري داراي 
در صورت بروز همه گیري و شرایط اضطراري تشخیص همه گیري و ،  مراقب سالمت مدارس شهري فاقد در
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 و می باشدن آموزش وپرورش در سطح استانها  وسازما دانشکده علوم پزشکی/دانشگاه شرایط اضطراري با
و کارشناسان  نظارت کارشناسان سالمت آموزش و پرورش اقذامات الزم براي کنترل آلودگی با هماهنگی و

   .تشکیل تیم سالمت پیگیري خواهد شدبا مبارزه با بیماریهاي مرکز بهداشت  بهداشت مدارس و

به مراکز بهداشتی درمانی شهري و در مدارس شهري وروستایی  آلوده و مشکوك بایستی کلیه موارد – 2
درمان و تأمین شامپوي پرمترین و لوازم مطابق با تخمین موارد آلوده از طریق پرسنل . ارجاع شوندروستایی 

قابل ذکراست حضوردانش آموزدرمان شده باتاییدگواهی سالمت مرکزدرمانی بالمانع ( . پذیرد بهداشتی درمانی صورت می

 )است 

این دستور العمل به منظور کاهش آلودگی به شپش سر با همکاري و هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و  
  .هاي استانی و شهرستانی انجام خواهد شد آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش با تشکیل کمیته

  
*****************         *****************   

  : کمیته اجرایی استان  
 ها در تان کمیته اجرایی پیشگیري و کنترل با ترکیب اعضاء زیر تشکیل و وظیفه اجرایی برنامهدر سطح اس

  .سطح استان را به عهده دارد
   

 مدیر کل آموزش و پرورش استان  -1

 معاون تربیت بدنی و سالمت استان  -2

 رئیس اداره سالمت و تندرستی استان  -3

 استان  کارشناس سالمت اداره سالمت -4

  دانشگاه علوم پزشکی معاون بهداشتی -5

 کارشناس مسئول پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي معاونت بهداشتی  -6

 کارشناس مسئول سالمت نوجوانان ، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی  -7

 امور دارویی معاونت بهداشتی  کارشناس مسئول -8

 کارشناس مسئول گسترش شبکه معاونت بهداشتی  -9

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


۵ 
 

  : کمیته اجرایی شهرستان 
ها در  ء زیر تشکیل و وظیفه اجراي برنامهیري و کنترل با ترکیب اعضاسطح شهرستان کمیته اجرایی پیشگدر 

  . را بعهده دارندیا منطقه  سطح شهرستان 
 معاون پرورشی شهرستان  -1

 کارشناس مسئول و یا کارشناس سالمت و تندرستی شهرستان  -2

 نماینده مراقبین سالمت شهرستان -3

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان  -4

 کارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي مرکز بهداشت شهرستان  -5

 کارشناس سالمت نوجوانان ، جوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان  -6

 کارشناس گسترش شبکه شهرستان  -7

 
  ول سال تحصیلی در ط:  زمان اجرا

  متوسطه دوم  –متوسطه اول  –هاي ابتدایی  مدارس شهري و روستایی دوره :  اجرا مکان

  
  :پیشگیري در مدرسه   سیاست

آموزان ، مربیان و  اولیاء مدرسه در زمینه  یکی از مهمترین سیاستها درمدرسه درگیر نمودن فعال والدین ، دانش
  . آموزش و کنترل است

استوار  آموزش دیده باید بر وجود یک نیروي انسانی مستقل مربوطهپیشگیري در مدرسه عالوه برمعلم   سیاست
  . اجرایی بایستی مبتنی بر شیوه تشخیص در راستاي برنامه غربالگري ، درمان و پیگیري انجام شود  برنامه. باشد

. آموزان در هنگام ورود به مدرسه بعداز یک دوره تعطیل طوالنی است غربالگري بهترین شیوه یبماریابی دانش
  ...)پمفلت ، بوکلت و . (پذیردانجام هاي مختلف  ه آموزش والدین باید به شیو

نند قبل از شروع یا توا آنها می. هاي آموزشی درگیر نمود  آموزان را نیز به طور فعال در برنامه بهتر است دانش 
  .باشند مبتنی بر پیشگیري از این امر داشته... هاي دیواري ، تئاتر، نقاشی ، مقاله و  اوج گیري پدیکلوزیس روزنامه
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  سر پدیکلوز نکات مهم در پیشگیري از 
  : شیوه اجرا در مدرسه 

کلیه دانش آموزان سه مرتبه  برنامه هاي آموزش وپرورشدر مدارس داراي مراقب سالمت بایستی طبق  -1
  .قرار گیرند مورد بررسیدر سال تحصیلی 

در کالس دیده شد، تمام  آلودگییک مورد  ،چنانچهدر مدارسی که فاقد مراقب سالمت می باشند -2
 . آموزان همان کالس باید بررسی شوند دانش

 . ورد بررسی قرار گیرندم آموزان مبتال نیز بایستی توسط سیستم درمانی شبکه بهداشت نواده دانشخا -3

 . درمان شود ، توسط مراکز بهداشتی ،درمانیموارد جدید باید فوراً  -4

بررسی هاي مدرسه باید از نظر شپش  تمام کالس. وقتی بیش از سه کالس در مدرسه درگیر باشند -5
 . شوند

 . گیردوبا رعایت پیشگیري از آلودگی دیگران صورت معاینه موي سر باید در زیر نور کافی  -6

براي اطمینان از درمان  و رفع کامل آلودگی، ضروري است آموز اطالع داده شود  خانواده دانش به •
در روستا ها و پزشک در شهرها انجام ...) پزشک، مر بی بهداشت ، بهورز و (معاینه توسط تیم سالمت 

 . گرفته و گواهی درمان  و رفع آلودگی صادر گردد

ودر صورت وجود . مورد بررسی قرار گیرد  روزانه بعداز درمان ، هفته یک آموز مبتال بایدتا  دانش -7
 .آلودگی درمان تکرار گردد

 .آموز لحاظ گردد و یا فرم مراقبت دانشبیماریابی ، درمان و پیگیري موارد در شناسامه سالمت  -8

مراقبین توسط فرمهاي پیش بینی شده هر ماه  قالب کلیه اطالعات و اقدامات صورت گرفته در ارسال -9
فرمها توسط کارشناسان سالمت  سالمت به کارشناسان مربوطه در مناطق،  جمع بندي وارسال فصلی

مناطق به ادارات سالمت استانها  ودر نهایت ارسال گزارش تکمیلی فرمها به دفتر امور سالمت وزارت 
 . )پایان تیرماه ( آموزش و پرورش در پایان انجام طرح پدیکلوز
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