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چکیده
بهداشـتی معضـالت جملـه ازباشد ومیبشريجوامعازبسیاريگریبانگیروتماعیمسأله اجیکشپشبهآلودگی:زمینه و هدف

لذا با توجه خوبی از منطقه مورد بررسی باشدکه تعیین آلودگی و شیوع آن می تواند شاخص بهداشتیشایع در مدارس محسوب می شود
انجـام  دبستان هاي شهرستان مانه و سـملقان  ه شپش سر دربه اهمیت مدارس بر آن شدیم تا مطالعه اي در زمینه میزان شیوع آلودگی ب

.دهیم
.در مدارس ابتدایی شهرستان مانه و سملقان انجام شـد 1392که در سال این مطالعه یک مطالعه توصیفی و تحلیلی بود :روش کارمواد و 

راهنمـاي کتابچـه (موجـود استانداردبراساستشخیص آلودگی.نمونه به روش خوشه اي و تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند250
واسـت بـوده یـا بـالغ  ونمفزنده،تخموجود)پزشکیآموزشودرمانوزارت بهداشت،سويازمنتشرهمدارسدربا شپشمبارزه

.و کاي دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندFrequencyو آزمون هاي آماري 16SPSSتوسط نرم افزار
درصد برآورد گردید آزمون هاي آماري نشان داد 10به شپش در سطح شهرستان مانه و سملقان در مطالعه حاضر شیوع آلودگی:هایافته

بین آلودگی دانش آموزان به شپش سر و جنس، محل سکونت، تعداد افراد خانوار، مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش، استفاده از روسري 
.ابقه ابتال به بیماري پوستی رابطه معنی داري وجود دارددر منزل، سابقه ابتالء قبلی به شپش سر و س

دادنشـان مطالعـه ایـن رود نتایجمیبه شمارجوامعاکثردراساسیمشکلیکعنوانبههنوزسرشپشبهآلودگی:گیرينتیجه
.داردارتباطمانیدر_بهداشتیخدماتبهدسترسیوجغرافیاییاجتماعی،،رفتاري، فرهنگیفردي،عواملباپدیکولوزیس

دانش آموزان، شپش سر، شهرستان مانه و سملقان:ي کلیديهاواژه
مقدمه
بسیاريگریبانگیرومسأله اجتماعییکشپشبهآلودگی

بهداشتیمعضالتجملهازباشد ومیبشريجوامعاز
این بیماري معموالً از ]1[شایع استمدارسدرکهاست

راه تماس مستقیم بین سر فرد بیمار با فرد سالم و یا 
]2[استفاده از وسایل شخصی بیمار منتقل می شود

پوستخارشدارايمعموالسرشپشبهمبتالبیماران
گوشپشتوگردنپشتنواحیبهکههستندسر

وجود سر،شپشبهمبتالیاندر.می یابدگسترش

گردنوگوشپشتلنفاويهايگرهدرلنفادنوپاتی
شپش انگل اجباري خارجی و خون ]3[غیرمتداول نیست

خوار جوامع انسانی است بطوریکه میلیون ها نفر بویژه 
سال در سراسر جهان مورد ابتال به 14تا 5کودکان بین 

درسرشپششپش گزارش شده است شیوع آلودگی
10تا 2یافته توسعهابتدایی کشورهايمدارسکودکان

نفرمیلیون12تا6سالههر.شودمیزدهتخمیندرصد
درمانهايهزینهکهشوندمیآلودهشپشبهآمریکادر
این حشره ]1[رسدمیدالرمیلیون367به آنکنترلو

پژوهشیمقاله
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44حسینی و همکارانحمیدسید…بررسی عوامل موثر بر آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مقطع

در کودکان بسیار شایع تر از بالغین بوده و در دختران 
شایع تر از پسران می باشد همچنین وجود این حشره در 

شپش سرباآلودگی]4[جوامع فقیر و متراکم بیشتر است
دادهتشخیصمدرسهبهداشتمسئولیامعلمتوسطنوعاً
سببیاباشدعالمتبیتواندمیآلودگیاین.شودمی

هايعفونتخاراندن،به دلیل.شودگردنپشتخارش
و زردزخمشودسوارتواندمیباکتریاییوقارچیثانویه
تزریقشپش باعثگزش]1،5[دهدرخآدنوپاتیوثانویه

و اثراتشدهمیزبانبدنبزاق بهدرموجودهايپروتئین
خستگی،باعثاستآلوده ممکنافراددرآنسمی

در]1،6[شودتنبلیو احساسبدبینیحالتتحریک،
بیافزایشماننددالیلیبهاین بیماريمتأسفانهایران
نشینی،حاشیهبه شهر،روستاییانکوچجمعیت،رویه

ات بهداشتی،امکانحداقلبااقماريهايشهركایجاد
سایر بیماريکناردربهداشتیمعضلیکعنوانبهرفاهی

خودنمایی وبروزحالدرمناطق،ازايپارهدرواگیرهاي
در مطالعه خانم افشاري و همکاران که جهت ]7[است

ی به شپش سر در شهر رباط کریم انجام شد بررسی آلودگ
درصد از دانش آموزان مورد 25/1نتایج نشان داد که 

در مطالعه دیگري . ]4[بررسی مبتال به شپش سر بودند
ظور برآورد که توسط آقاي نوروزي در استان قم به من

آموزاندانشدرآنبرموثرعواملوسرشپششیوع
روستایی صورت گرفت مناطقابتدایی دخترانهمدارس

در مطالعه ]1[درصد محاسبه گردید 3/13میزان آلودگی 
اي که در ترکیه نیز صورت گرفته نتایج نشان داد که 

]8[درصد بوده است 9/10میزان شیوع آلودگی به شپش 
ه شپش را بیشتر می حال با توجه به این که آلودگی ب

و ) مقطع دبستان(سال 11- 6تواند در گروه هاي سنی 
و از آنجا که آلودگی به شپش . منطق با جمعیت باال دید

نشانه عدم رعایت حداقل بهداشت فردي و اجتماعی است، 
تعیین آلودگی و شیوع آن می تواند شاخص بهداشت 

میت خوبی از منطقه مورد بررسی باشد لذا با توجه به اه
مدارس به عنوان مکان پر جمعیت در انتقال این آلودگی و 
همچنین سهل الوصول ترین مکان جهت ارائه آموزش الزم 
و رفع آلودگی بر آن شدیم تا مطالعه اي در زمینه میزان 
شیوع آلودگی به شپش سر دبستان هاي شهرستان مانه و 
سملقان انجام دهیم تا بتوانیم اطالعات الزم به مسولین

جهت کنترل و پیشگیري از این بیماري ارایه دهیم و این 
.مطالعه زمینه اي براي انجام مطالعات بعدي قرار گیرد

روش کار
این مطالعه یک مطالعه توصیفی و تحلیلی مـی باشـد کـه    
ــدایی      ــدارس ابت ــوزان م ــش آم ــاري آن را دان ــه آم جامع

1392در سـال  ) شهر و روسـتا (شهرستان مانه و سملقان
داده است جهت نمونه گیري از روش نمونه گیـري  تشکیل

خوشــه اي و تصــادفی سیســتماتیک اســتفاده گردیــد بــه  
ــز    ــر مرک ــودگی در ســطح ه منظــور مقایســه وضــعیت آل
بهداشتی درمانی و همچنین پراکندگی روستاها در اطـراف  
مراکز بهداشتی درمانی و شـبیه بـودن وضـعیت بهداشـتی     

بهداشتی درمانی سـطح  درمانی روستاهاي هر مرکز، مراکز 
مرکـز  13شهرستان به عنوان خوشـه انتخـاب شـدند و از    

بـه روش نمونـه   مرکز 9بهداشتی درمانی سطح شهرستان 
بـراي انجـام مطالعـه انتخـاب گردیدنـد و      گیري تصـادفی  

براساس فراوانی دانش آموزان در سطح روستاهاي هر مرکز 
. یدنـد دانش آموز به عنوان نمونـه انتخـاب گرد  250تعداد 

معیار ورود دانش آموزان به مطالعه تحصیل دانش آمـوزان  
از ابتداي سال در مدرسه مـورد بررسـی مـی باشـد جهـت      
جمع آوري داده ها از چک لیستی کـه شـامل مشخصـات    

تحصیالت و شغل والدین دموگرافیگ همچون سن ،جنس،
همچنین سواالتی مربوط به عواملی غیرهو محل سکونت و
یکلوز دخیـل هسـتند از قبیـل اسـتفاده از     که در شیوع پد

وسایل مشترك، دفعات استحمام در هفته ،وضـعیت مـو و   
با حضور کارشناس در مدارس و تکمیل چک لیسـت  غیره

توسط والدین و از طریق مصاحبه، همچنـین معاینـه فـرد    
موجوداستانداردبراساسصورت گرفت، تشخیص آلودگی

ازمنتشـره مدارسدربا شپشمبارزهراهنمايکتابچه(
آمـوزش ودرمانوزارت بهداشت،سالمتمعاونتسوي

موهـا . استبودهیا بالغونمفزنده،تخموجود)پزشکی
حضوردر)باالي گردنوگوشپشتنواحیدرخصوصاً(

بررسی شدند الزم به دقیقه3حدودمدتبهوکافینور
م ذکر است معاینه سر دانش آموز بصورت مشاهده مسـتقی 

سر با استفاده از ذره بـین و نیـز از دانـش آمـوز مشـکوك      
خواسته شد با شانه ریـز موهـاي خـود را روي یـک کاغـذ      
سفید شانه نماید سپس کاغذ مـورد بررسـی قـرار خواهـد     
گرفت و براي اطمینان از تشخیص موي سر دانش آمـوزان  
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645)1(؛ 1393بهارگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                               مجله دانش

برداشت گردیـد و در آزمایشـگاه زیـر میکروسـکوپ مـورد      
تمامی اطالعات بدست آمـده از دانـش   . قرار گرفتبررسی
به صورت محرمانه باقی ماندهدر فرایند این مطالعهآموزان 

و دانش آموزانی که آلوده بودنـد جهـت درمـان بـه مربـی      
پس از تکمیل چک لیسـت داده  .بهداشت معرفی گردیدند

16ها وارد سیستم شده و در نهایـت توسـط نـرم افـزار     
SPSSو آزمون هاي آماريFrequency  و کاي دو مـورد

.تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
یافته ها 

دانـش آمـوز   120دانش آموز دختر و 130در این مطالعه 
پسر مورد بررسی قرار گرفتند شیوع آلودگی بـه شـپش در   

10ســطح شهرســتان مانــه و ســملقان در مطالعــه حاضــر 
48/9میانگین سـنی دانـش آمـوزان    . درصد برآورد گردید

و همچنین میـانگین بعـد خـانوار دانـش آمـوزان      سال بود
.نفر می باشد12/5مورد بررسی 

درصـد پسـران بـه ایـن انگـل      2/4درصد دختران و 4/15
تنها آلوده بـه رشـک   % 6/9در بین افراد آلوده . آلوده بودند
به رشـک و شـپش بـه صـورت     %) 04/0( نفر 2بوده اند و 

وزان مورد بررسی از دانش آم% 4/8همزمان آلوده بوده اند 
سابقه ابـتال قبلـی بـه بیمـاري شـپش سـر را داشـته انـد         

از دانش آموزان ابتـدایی و مـادران   % 4/38تحصیالت پدر 
از دانش آموزان بیسواد بوده اند شغل پـدر بیشـتر   % 2/31

و پـس از آن  %) 30(دانش آموزان مـورد بررسـی کشـاورز    
زان خانه دانش آمو% 90و مادر . بوده است%) 2/23(کارگر 

دانش آمـوزان  %60خانواده بوده اندشاغل % 10دار و تنها 
د، بعد خـانوار  ودناتاق زندگی می نم4تا 3مورد بررسی در 

از دانش % 2/55نفر می باشد و 4از دانش آموزان % 8/30
در منزل % 6/83د و فتنآموزان یک بار در هفته حمام می ر

از % 2/49وسایل حمام دارند در زمینه استفاده مشترك از
از دانـش آمـوزان   % 6/41دانش آموزان از حوله مشترك و 

از دانـش  % 4/38و از شانه مشترك اسـتفاده مـی نمودنـد   
آموزان حداقل یک بار در روز موهاي خود را شانه می زنند 

دانـش آمـوزان متوسـط مـی باشـد و      % 4/42و طول موي 
دانــش آمــوزان بــدون کمــک والــدین و بزرگترهــا % 2/53

همچنین با توجه به برسـی بـه عمـل    استحمام می نمایند
درصـد مـدارس مـورد بررسـی داراي مربـی      32آمده فقط 

آزمون هـاي آمـاري نشـان داد    ) 1جدول (بهداشت بودند

بین استفاده از روسري در منـزل، سـابقه ابـتالء قبلـی بـه      
شپش سر و سابقه ابتال به بیمـاري پوسـتی رابطـه معنـی     

و هچنین بین آلـودگی دانـش   )2جدول (داري وجود دارد 
جنس، تعـداد افـراد خـانوار، مرکـز     آموزان به شپش سر و 

بهداشتی درمانی تحت پوشـش رابطـه معنـی داري وجـود     
اما عواملی مانند سن، پایه تحصیلی، شغل پدر، شـغل  دارد 

مادر، وجود مربـی بهداشـت در مدرسـه، وجـود حمـام در      
اسـتحمام بـا کمـک    منزل، کوتاهی و بلندي مو، نـوع مـو،  

بزرگتر ها، استفاده از مقنعه در مدرسه براي دانش آمـوزان  
دختر، دفعـات اسـتحمام در هفتـه و در مـاه، تعـداد اتـاق،       
منطقه سکونت اسـتفاده از حولـه بـالش و شـانه مشـترك      

بیشترین میزان شـیوع  . رابطه معنی دار آماري وجود ندارد
10(ه بیماري در جمعیت تحت پوشش مرکـز کهنـه جلگـ   

% 32، نفـر 8(و پـس از آن آشـخانه   ) افراد مبتال% 40، نفر
).1شکل (می باشد ) افراد مبتال

میزان شیوع آلودگی به شپش سر که از نتایج این مطالعه 
درصد در سطح شهرستان می باشد 10حاصل شد 

متاسفانه تا کنون در سطح این شهرستان مطالعه اي به 
بیماري صورت نگرفته منظور برآورد و تعیین شیوع این

است تا روند بیماري در سطح شهرستان مطالعه و بررسی 
9/8گردد میزان شیوع در مطالعه انجام شده در اتریش 

باط در مطالعه ر]10[درصد2/10در مطالعه ترکیه ]9[
و در مطالعه انجام شده در ]4[درصد25/1کریم در ایران 

درصد بوده است6/7مدارس ابتدایی دخترانه شهر قم 
سطح باآلودگیمیزانرسدمینظربهاینکهوجودبا. ]7[

افزایشاحتماالًوداردمعکوسرابطهوالدینتحصیالت
آلودگیسریعدرمانوپیشگیريدروالدینسطح آگاهی

مطالعه نیز ایندرهمانند مطالعه ثقفی پوراستمؤثر
وتحصیالتسطحآلودگی،میزانبینداريمعنیارتباط
باوالدینرودمیاحتمال. نشدمشاهدهوالدین شغل

یاوکاريمشغلهدالیلی مانندبهنیزباالتحصیالت
زمینهدرو بهداشتپزشکیدانشباغیرمرتبطتحصیالت
سطح سایردرفرزندانشاندربیماريکنترلوپیشگیري

وشپشبهابتالقبلیسابقهبینباشند همچنینوالدین
وجودمعنی داريارتباطشپش سر،بهکنونیآلودگی
تعداديماندنباقیتواندمینیزامرایندلیلکهداشت

انتقال منبعاینکهیاوباشدقبلازهاشپشتخماز
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مطالعهتحتافراددموگرافیکاطالعات:1جدول 
تعداد) در صد (طبقه بنديمتغیر

25)10(شاغلشغل مادر
225) 90(خانه دار

39)6/15(بیسوادتحصیالت پدر
50)4/38(ابتدایی

52)6/19(راهنمایی
53)2/9(دبیرستان

19)4/8(دیپلم
37)8/8(تحصیالت دانشگاهی

27)8/10(کارمندشغل پدر
58)2/23(کارگر
75)30(کشاورز
12)8/4(دامدار
55)22(آزاد
4)6/1(بیکار
19)6/7(سایر

88) 2/35(کوتاهطول مو
106) 4/42(متوسط

56) 4/22(بلند
21) 4/8(بلیپشابتالي قبلی به ش

229) 6/91(خیر
225)90(سالموضعیت ابتال به بیماري

23)6/9(آلوده به رشک
2)04/0(آلوده به رشک و شپش

برخی از عوامل موثر در دانش آموزان مورد بررسیوضعیت ابتال وبینتعیین رابطه: 2جدول 
جمع خیربلیمتغیر

کل
P- value

436711001/0سالماده از روسري در منزلوضعیت ابتال و استف
14620آلوده

9216225001/0سالموضعیت ابتال و سابقه ابتالي قبلی به پدیکلوزیس
121325آلوده

وضعیت ابتال وسابقه ابتالي قبلی به بیماري 
پوستی

10215225002/0سالم
52025آلوده
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است،هداشتوجودفردخانوادهواطرافیاندرهنوزبیماري
می رسد هرنظربهداردجمعیدستهبه درماننیازکه

توانندمیکمتروالدینباشدزیادخانوارهاجمعیتاندازه
نتیجهدر. کنندرسیدگیآنهادرمانی-وضع بهداشتیبه

نزدیکتماسپرجمعیتهايدر خانوادهرودمیانتظار
میزان . باشدبیشترمیزان آلودگیآنتبعبهوافرادبین

درصد می 8/0شیوع عمري این بیماري در این مطالعه 
باشد که در مقایسه با کشور نیجریه که مسلماً وضعیت
اقتصادي و اجتماعی پایین تري دارد شیوع کمتري

محسوب می شود در مطالعه انجام شده در نیجریه میزان 
در. ]11[اشددرصد می ب74شیوع عمري این بیماري 

در شهر تنکابن همانند مطالعه مدرسیحاضر،پژوهش
شیوع کاهشبرمعناداريتاثیربهداشتمربیوجود

]5[استنداشتهستانشهرابتداییمدارسدرآلودگی
سایردروبودندبهداشتمربیدولتی فاقدمدارساکثر

تنهاپوششتحتبطور همزمان،مدرسهچندنیز،مدارس
نحوه استقراراینکهداشتندقراربهداشتمربییک

فاصلهافزایشدقت،کاهشباعثبهداشت،مربیان

بخش محل سکونت در دانش آموزان مورد بررسیوضعیت ابتال وبینرابطهتعیین: 3جدول 
بخش محل سکونتوضعیت ابتال

جمع کلسملقانمرکزيمانه
5111955225سالم
1213025آلوده

6313255250جمع کل

درمانی تحت پوششمرکز بهداشتی برحسبمبتال به شپش سرآموزاندانشیفراوانعیتوز: 1شکل 

مرکز بهداشتی درمانی تحت پوششبرحسبمبتال به شپش سرآموزاندانشیفراوانعیتوز: 1شکل 
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بهآلودگیجدیدمواردشناساییدرو تاخیرهاغربالگري
دامنآلودگیانتشارامر بهاینکهشدندمیسرشپش

آلودهبر مواردمنظمپیگیريعدموناکاملدرمان.زندمی
مالیتوانکمبودومبتالافرادبهمناسبآموزشعدمو

گسترشسببوزودهنگامدرمانازمانعدانش آموزان،
خارجی،وداخلیمطالعاتاکثردر. رددگمیآلودگی
دروداشتهجنسیت ارتباطباسرشپشبهآلودگی
در. ]1،10،12،13[شد مشاهدهپسرانازبیشدختران
دانشدرانگلاینبهآلودگیشیوعحاضر همبررسی
آماريآزمونومشاهده گردیدپسرازبیشتردخترآموزان

ويبه نظر البشتاو.دادنشانراداريمعنیاختالفنیز
کاهشباعثتواندمیدخترانسرپوشش]14[حسنا 
.گرددسرشپشانتقالکاهشدختران وسرمويتماس

اما نتایج این مطالعه نشان می دهد که پوشش سر در 
دختران با وجود آلودگی به پدیکلوزیس رابطه دارد و می 

باعثروسريوبا مقنعهدخترانمويتوان گفت پوشاندن
در . شودمیودگیآلگسترشوموقعبهتشخیصعدم

این مطالعه بر خالف مطالعه رفیعی و همکاران ارتباط
شیوعمیزانبامنزلدرفعالحماموجودبینداريمعنی

وضعیتچههربه نظر ایشان. نگردیدآلودگی مشاهده
لذابود،خواهدآلودگی کمترباشد،بهترفردبهداشتی

وجود.استموثرآلودگیکاهشدرمنزلدرحماموجود
هفتهدرفرداستحمامدفعاتافزایشباعثفعالحمام
ابتالءعدمباعثتواندمیمرتباستحمامدر نتیجهوشده

هر چند در این ]15[شودکاهش آلودگیاالمکانحتیو
ان آلودگی زدفعات حمام رفتن و میمطالعه بین تعداد

رابطه معنی داري مشاهده نگردید اما با توجه به اینکه 
بیشتر موارد آلوده متعلق به روستاهاي مرزي و فاقد 
امکانات بهداشتی و آب بهداشتی می باشد می توان نتیجه 
گرفت که حمام رفتن و داشتن فرهنگ استحمام که 

ان کمرنگ می باشد متاسفانه در بعضی از مناطق شهرست
در این مطالعه بین . تاثیر بسزایی در کنترل آلودگی دارد

شغل پدر و مادر و آلودگی به شپش سر ارتباط معنی 
داري مشاهده نشد اما در مطالعه رفیعی و همکاران بین

دارمعنیارتباطمادرشغلوآموزاندانشآلودگی
بودنو به عقیده ایشان دلیل این امر باال.شدمشاهده

کهباشدمیخانوادهآگاهیوفرهنگیاقتصادي،سطح

آلودگیسریعدرمانوپیشگیريدرموثرباعث اقدامات
شپشبهآلودگیشیوعحاضرمطالعهدر. ]15[شودمی
بهتوجهباواستنداشتهدانیچنمختلف تفاوتسنیندر

شیوعبینداريمعنینیز ارتباطدوکايآماريآزمون
نشد در مطالعه آموزان مشاهدهدانشسنوپدیکلوزیس

ذبیحی و همکاران در شهر بایل نیز چنین نتایجی بدست 
زمینهایندرهر چند برخی از مطالعاتی که]16[آمد

کودکانسنشافزایباکههستندآنبیانگرانجام شده
در. ]17[استشدهبیشترشپشبهآلودگیشیوعدرصد

اقتصادي، وضعیتباکهخانوادهفرزندانتعدادخصوص
نشانتحقیقایننتایجباشدمیمرتبطخانوادهاجتماعی

تعدادباشد،بیشترخانوادهفرزندانتعدادچهکه هرداد
مطالعهباشد درمیبیشترزنیشپش سربهمبتالیان

میزانتوسط ذبیحی و همکاران نیزشدهانجاممشابه
خانوادهفرزندانتعدادافزایشباشپشبهابتالموارد

طبق نتایج این مطالعه . ]16[استدادهنشانافزایش را
میزان شیوع بیماري در بخشهاي مختلف شهرستان 

با متفاوت می باشد بخش سملقان که داراي روستاهاي 
امکانات بهداشتی و رفاهی بیشتر داراي درآمد بیشتر و به 
مرکز شهرستان نزدیک تر می باشد میزان شیوع آلودگی 
صفر می باشد اما بخشهاي مانه و مرکزي که داراي 
روستاهاي مرزي و با امکانات بهداشتی کمتر و فاصله 
بیشتر تا مرکز شهرستان می باشد میزان شیوع آلودگی 

.بیشتر است
نتیجه گیري

دراساسیمشکلیکعنوانبههنوزسرشپشبهآلودگی
دادنشـان مطالعـه اینرود نتایجمیبه شمارجوامعاکثر

اجتماعی،-رفتاري، فرهنگیفردي،عواملباپدیکولوزیس
ودرمـانی -بهداشـتی خـدمات بهدسترسیوجغرافیایی

.داردارتباطغیره
تشکر و قدردانی
طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات این تحقیق حاصل

انشگاه علوم پزشکی دناقلینبیماریهاي منتقله بوسیله 
می باشد که بدینوسیله 663/پ /92با کدخراسان شمالی 

از مسولین محترم دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و 
آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان که ما را در 

.قدیر و تشکر می نماییمانجام این طرح یاري نمودند ت
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Prevalence of Pediculosis and its related factors among primary
school students in Maneh-va Semelghan district
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Abstract
Background & Objectives: Pediculosis is one of the common
social and health problems among human population that is very
prominent among students. Determination of presence and
prevalence of Pediculosis could be a good health indicator in
each area. Given that the importance of this health problem
among students, we aimed to study the prevalence of head lice
(Pediculosiscapitis) at primary schools of Mane-va- Semelghan
district.
Material and Methods: In this descriptive analytic study data
were gathered using a checklist consists of demographic
characteristics such as age, gender, school grade, parents’
occupation and habitual area. Statistical tests as t-student and
chi square was used to analyze data. All data analysis was done
using SPSS version 16.
Results:There was statistical significant relationship between
gender, number of family members, habitual area, the related
health center, using scarf at home, and the previous history of
Pediculosis with the present involvement with Pediculosis.
Conclusion: Pediculosis infestation is still an important health
problem in most communities. The result of this study showed the
relationship between the prevalence of Pediculosis with different
factors such as individual, behavioral, socio-cultural,
geographical, and availability to health services. Precise policy
making and health education could help to prevent this health
problem.
Key words: students, Pediculosis, Maneh-va Semelghan
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