القضاء على قمل الرأس!
بشكل سريع .نقدم لك بعض المعلومات
ُيشكل قمل الرأس مصدر إزعاج ويمكن التخلص منه والقضاء عليه
ٍ
والنصائح للمساعدة على التخلص من قمل الرأس الذي يعاني منه أفراد األسرة في أسرع وقت ممكن والقضاء
عليه بقدر اإلمكان.

نصائح ومعلومات
افحص طفلك إذا الحظت إصابته بقمل الرأس.
	 إذا كان طفلك يعاني من قمل الرأس ،فأخبر
األشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بطفلك.
اربط الشعر الطويل معًا للخلف.

	ال يعهد األطفال كثيرً ا إلى الحك في فروة
الرأس إذا كانوا يعانون من قمل الرأس.

التعرف على وجود قمل الرأس؟
كيف يمكن
ّ
.يصعب رؤية قمل الرأس بالعني املجردة .يبلغ طول القمل الذي فقس حدي ثًا  1إىل  2مم يف حني أن قمل الرأس الكبري يبلغ حوايل 3
الص دْغ ،خلف األذنني والرقبة .يتحرك قمل الرأس برسعة يف الشعر الجاف
مم تقري ًب ا .يوجد القمل يف شعر الرأس وغال ًب ا يف منطقة ُّ
ومن ث ّم يصعب العثور عليه .لذلك يُ نصح بتبليل الشعر بح ثًا عن قمل الرأس ووضع كمية وفرية من الشامبو امل ُن ِع م/البلسم عىل
الشعر .لفك تشابك الشعر ،يجب متشيطه جي دًا مبشط أو فرشاة .ثم يتم متشيط جميع خصالت الشعر بد ًءا من منابت الشعر إىل
أط رافه مبشط القمل (متوفّر يف الصيدلية) .وبعد االنتهاء من كل عملية متشيطَ ،م شَّ َط املشط عىل ورقة بيضاء (مثل ،املناديل
الورقية) لرؤية قمل الرأس والبيض.

ما اإلجراء الواجب اتخاذه مع قمل الرأس الحي؟
أخرب فو ًرا املدرسة ورياض األطفال وم راكز الرعاية النهارية وأولياء أمور األطفال الذين ي رافقهم طفلك ويضعوا رؤوسهم م ًع ا إذا
اكتشفت وجود قمل الرأس يف شعر طفلك .وذلك حتى يتسنى كبح انتشاره بني األطفال والقضاء عليه.
احصل عىل عالج مضاد لقمل الرأس وات ّبع طريقة العالج الصحيحة حسب التعليامت .ميكن مناقشة خيار العالج مع خدمة صحة
األطفال والشباب أو طبيب األطفال أو الصيديل .أثبتت املنتجات التالية (الف ّع الة جسديً ا) ،حسب الدراسات الرسيرية ،أنها ف ّع الة
بشكلٍ خاص وخالية من اآلثار الجانبية :هيدرين (أكسربس) ،بخاخ بارانيكس .يحتاج الشعر الطويل والسميك إىل كميات أكرب من
شامبو مكافحة القمل :لن ينجح العالج إذا مل يتم وضع كمية وفرية من شامبو مكافحة القمل عىل الشعر.
تعمل العالجات الشائعة املضادة لقمل الرأس عىل القضاء عىل القمل الحي ،ولكن مل يتم التأكد بشكلٍ موثوق من ف ّع اليته مع
البيض الذي مل يفقس .لذلك ،يوىص باتّباع طريقتني للعالج بفاصل زمني من  7إىل  9أيام لقتل القمل حديث الفقس.
ال دا ٍع لإلصابة بالذعر والخوف من إصابة األشخاص اآلخرين خالل هذا الوقت ،حيث ال ميكن للقمل الذي فقس حدي ثًا التكاثر بعد.
ميكنك التحقق من نجاح العالج واحتواء انتشار القمل ومنع العدوى إذا قمت أيضً ا بتمشيط الشعر مبشط القمل مرتني يف
األسبوع ملدة شهر.
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نصائح ومعلومات
	ا ّتبع طريقة العالج بالشامبو إذا الحظت وجود
قمل رأس حي في فروة رأس طفلك.
	 افحص جميع أفراد األسرة إذا الحظت وجود
قمل رأس حي في فروة رأس طفلك.

تم العثور على الصئبان أو قمليات فقط :ماذا أفعل؟
.يصعب رؤية قمل الرأس بالعني املجردة.تو ِخ الحرص و َم شَّ َط شعرك مبشط القمل كام هو موضح أعاله مرتني يف األسبوع ملدة
أسبوعني .يجب الخضوع للعالج فو ًرا عند العثور عىل قمل رأس حي .ال دا ٍع لتناول أي عالجات أخرى إذا مل يتم العثور عىل قمل رأس
حي أثناء إج راء الفحص .إ ّن الصئبان (قرش البيض الفارغ) «مشكلة» تجميلية بحتة :عىل عكس قرشة الرأس ،يلتصق الصئبان بالشعر
ٍ
حينئذ مواصلة فحصه بانتظام بح ثًا عن قمل
وليس من السهل التخلص منه .إذا مل يتم العثور عىل قمل الرأس يف شعر طفلك ،يجب
الرأس خالل األسابيع القليلة القادمة.

أعاني ُمجددًا من قمل الرأس ،ما الخطأ الذي حدث؟

	ال تبذل أي جهد في تنظيف مالءات السرير
والمالبس واأللعاب وما إلى ذلك حيث أنه ال
يمكن أن ينتقل من خالل هذه األشياء!

رمبا أصيب طفلك مرة أخرى أو مل يتم القضاء عىل القمل نهائ يً ا خالل العالج األخري .ال ترتدد يف االتصال بنا للحصول عىل استشارة
مجانية إذا كنت ال تزال تشعر ،عىل الرغم من الخضوع للعالج ،أنه ال ميكنك السيطرة عىل مشكلة قمل الرأس.

	ضع األمشاط وإكسسوارات الشعر في محلول
صابون ساخن ( 60درجة مئوية) لمدة 10
دقائق لتنظيفها .الرأس إذا كانوا يعانون من
قمل الرأس.

حقائق حول قمل الرأس!
يعيش قمل الرأس عىل فروة الرأس فقط ويتغ ذَّى عىل دم اإلنسان .يبلغ عمر إناث القمل من  4إىل  5أسابيع ،ومن اليوم التاسع
تضع بيوضها بحجم حبة الرمل ،والتي يتم لصقها عىل الشعر بالقرب من فروة الرأس مبادة تشبه الصمغ .يفقس القمل الجديد
من البيض بعد  10أيام عىل األكرث.
مل يتم العثور حتى اآلن عىل عالجات من شأنها القضاء عىل قمل الرأس نهائ ًي ا ويجب عىل األشخاص التعايش معه .متيل اإلصابة
بقمل الرأس إىل الحدوث يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تسيطر عليها ثقافة االختالط .ينتقل قمل الرأس من
شخص إىل آخر خالل مالمسة الشعر مبارشةً ،عىل سبيل املثال ،عندما يضع األطفال رؤوسهم م ًع ا أثناء اللعب .ال يُ عد القمل دلي الً
عىل عدم النظافة ولكن يعود سبب اإلصابة به إىل االختالط االجتامعي الوثيق .ال يستطيع قمل الرأس القفز أو السباحة أو الط ريان.
كام أنه ال ينتقل عن طريق األجسام أو الحيوانات.
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معلومات أخرى
ِّ
االطالع على المزيد من المعلومات على الرابط www.lausinfo.ch
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