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 "!القمل في صف طفلكم"تعليمات حول موضوع 

 

 

 

 المهم باختصار

 ى له سويافلنتصدّ . القمل يهدّد كل واحد منّا. 

 التعامل مع هذه الظاهرة بسرعة حتى ال تنتشر في المدرسة. 

 تشخيص وجود قمل الرأس وعالجه من واجبات الوالدين. 
  (أنظر أسفل الصفحة)راقبوا فورا طفلكم وكذلك بقية أفراد العائلة. 
  ةرأس طفلكم فعليكم اتخاذ االجراءات المذكورة على ظهر الصفحإذا وجدتم قمال في. 

  نهاء العالج باستخدام مادة مضادة إال يجوز لألطفال الذين لهم قمل حّي في الرأس الذهاب إلى المدرسة إالّ بعد

 . للقمل

 

 شكل ومدة حياة قمل الرأس

 
 

  شكله يشابه القشرة إالّ أنّه ال يمكن إزالته. يضع القمل البيض ويلصقه بقوة على الشعر (صئبان إذا كانت فارغة)البيض. 

  إذا كان  قد يغفل المرء عن وجود قمل الرأس بمجرد فحص الشعر. له لون مماثل للون الشعر ويهرب من الضوءقمل الرأس

    (.، فحص الشعر مبلالأنظر أسفل الصفحة) بإلقاء نظرة من بعيدجافا 

 

 

 الخطوات الضرورية للبحث عن قمل الرأس وبيض القمل والصئبان )الفحص بالمشط(

 بلّل شعرك. .1

 أغسل جيدا شعرك المبلّل باستخدام شامبو ملطّف الشعر. .2

 مشّط شعرك جيدا لحلّه )فرشاة/مشط( .3

  مشّط شعرك جيّدا من منبت الشعر إلى أطراف الشعر خصلة بخصلة باستخدام مشط خاص ضد القمل.  .4

 

 

ط الشعر المبلّل باستخدام مشط خاص ضد القمل  الصورة: مشّ

 من منبت الشعر إلى أطراف الشعر. 

 

 

منزلي( للتأكدّ من وجود بعد كل مرة تمشط فيها الشعر عليك أن تنفض المشط الخاص ضد القمل على ورق أبيض )مثال ورق  .5

 قمل أو بيض القمل.

 أغسل شعرك بعناية.  .6
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 طريقة تمشيط الشعر ومعالجة قمل الرأس حسب نتيجة الفحص

 مادة مضادة للقمل فقط إذا وجدتم قمل الرأس حيا.  العالج باستخدام أسابيع. 4مّرات في ظرف  7الشعر تمشيط القاعدة العامة: 

 . يمكن لكم شراء المواد المضادة للقمل هذه في محالت العطارة والصيدليات. "بخاخ" Paranixو   Hedrinالناجعة ضد قمل الرأس هي: من أفضل المواد

 لهذه المواد في حاالت الحمل والرضاعة وأيضا بالنسبة لألطفال الصغار. رجاء قراءة التعليمات المرفقة

 www.lausinfo.ch.www.gef.be.ch.المزيد من المعلومات تجدونها على: 

 
 

 طريقة تمشيط الشعر والمعالجة                   

 (1أنظر صفحة )دليل: بالمشط 

وإزالته  ("بخاخ" Paranixو   Hedrinضد قمل الرأس )مثلإذا وجدت قمل الرأس فعليك معالجته بمادة  .أ

 .بواسطة التمشيط

 )بدون استعمال مادة ضد القمل(. تمشيطإذا وجدت بيض القمل/الصئبان فعليك إزالتها بواسطة ال .ب

تجد قمل الرأس وال بيض القمل/الصئبان فال تحتاج إلى أخذ أية إجراءات )إالّ أنّه يجب مراقبة الشعر بالمشط  الإذا  .ت

   أيام(       7بعد 

 اليوم األّول

   بواسطة التمشيط )المراقبة بالمشط(. قمل الرأس و/أو بيض القمل/الصئبان: إزالة بقايا أ + ب
 

 اليوم الثالث 

 

 قمل الرأس و/أو بيض القمل/الصئبان بواسطة التمشيط.ضد قمل الرأس وإزالة المعالجة الثانية بمادة  .أ

 إزالة بيض القمل/الصئبان المتبقية )أو الجديدة( بواسطة التمشيط. .ب

 المراقبة بالمشط .ت

 

 اليوم السابع

 اليوم العاشر : المراقبة بالمشط.أ + ب

، يجب عليك أن تعيد العالج من األّول حسب الطريقة جديد( قملإذا وجدت بقايا قمل الرأس )أو  -

 ."بمادة ضد القمل وإزالته بواسطة التمشيط المعالجة" المذكورة في اليوم األّول )أ(

 إذا ال تجد قمل الرأس وال بيض القمل/الصئبان فيمكن لك أن تعتبر أّن العالج قد انتهى.  -

  عشر عاليوم الراب

 

الرأس من جديد من رأس إلى آخر ينبغي إجراء مراقبات أخرى للشعر بواسطة التمشيط لمدة  مع افتراض انتقال قمل

  أسبوعين آخرين )مرة في األسبوع(.

 

 نواليوم الحادي والعشر

 

 نواليوم الثامن والعشر

ا بعد المعالجة بمادة رجاء االتصال بالشخص المسؤول المختص المذكور فيما يلي في حال وجود قمل ر   لمدة أسبوعين.   "هيدرين"أس حيّ

 
 

 مهمّ 

 نتم إلى وجود حالة من حاالت قمل الرأس فعليم إعالم كل األ طفال، ال، روضة اشخاص المحيطين بكم فورا )المدرسةإذا تفطّ

 األصدقاء إلخ( وذلك تفاديا النتشارها بينكم. 

  ة في األسبوع  باستخدام مشط خاص ضد القمل.مراقبة كّل أفراد العائلة مّر

 والصابون.درجة(  60اخن )إناء بالماء السفي وضع المشط والفرشاة ومشبك الشعر 

  المس الشعرات بعضها مباشرة( تربط الشعر الطويل )ال يجب أن 

  .زوا على معالجة شعر الرأس فأنتم لستم بحاجة التخاذ إجراءات أخرى  ركّ

  :والمشط الخاص ضد القمل. تمشيط الشعر المبلل لطفلكم مع استعمال شامبو ملطّف الشعرمرة في السبوع أفضل طريقة للوقاية 

 

 

 

 

 

 تحت تصّرفكم:المذكور أسفله للمزيد من المعلومات تجدون 
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