رسالة موجهة لآلباء واألمهات

معالجة قمل الرأس

يعتبر قمل الرأس هو أكثر األمراض انتشارً ا في أوروبا ،فغالبًا طفل
من كل ثالثة أطفال لديه هذا الحيوان الصغير حتى بلوغ سن الرشد
لمرة واحدة .وأبرز طرق االنتقال هي من رأٍس إلى أخرى.
على األقل ٍ
ال يتعلق األمر بنظفاة األطفال أو عائالتهم ،حتى لو كانت الرأس ال زالت
مغسولة ،فإن القمل يشعر بالسعادة .يعني ذلك أن القمل قد يصل إلى
الجميع ،وال يجب أن يخجل أي شخٍص من ذلك .ومن األمور الحاسمة
أن تقوم بالتخلص سريعًا من قمل الرأس ،وبقدر المستطاع قبل انتقاله
لشخٍص أخر.
يجب إخطار المدير أو مكتب الصحة عند ظهور قمل الرأس في الحضانة
والمدرسة .عندئٍذ ال يجب فقط فحص رؤوس األطفال ،بل فحص رؤوس
العائلة بأكملها من ناحية وجود القمل.
يمكن رؤية قمل الرأس الحي بالعين المجردة .أما في المراحل المبكرة
(اليرقة) يمكن رؤيته فقط تحت العدسة المكبرة .تجد البيض الرمادي
المائل للبني فقط عند تصفيف الشعر المبلل بمشط القمل حيث يكون
ملتص ًقا بالشعر على بعد سنتيمتر واحد من فروة الرأس .غالبًا ما تكون
القشرة البيضاء للبيض (بيضة القملة) ،والتي ستتواجد الح ًقا على بعد
سنتيمتر واحد من فروة الرأس ،فارغة ،وال ينتقل القمل عن طريقها.

اليوم 1

المعالجة باستخدام مستحضر عالج القمل،
فيما بعد تصفيف الشعر المبلل باستخدام
مشط القمل

اليوم 5

تصفيف الشعر المبلل إلبعاد اليرقان
ً
متنقل
المتسلل حدي ًثا قبل أن يصبح

اليوم 8
9
10

المعالجة مجددًا باستخدام مستحضر
عالج القمل ،لقتل اليرقان المتسلل الح ًقا

اليوم 13

الفحص
عن طريق تصفيف الشعر المبلل

اليوم 17

الفحص مجددًا عن طريق
التصفيف المبلل

باإلضافة إلى ذلك يجب عليك مراعاة اإلجراءات الوقائية ضد
عودة ظهورة مرة أخرى والمتواجدة بالصفحة التالية!
ُيمكنك الحصول على مشط القمل ،وعلى مسحتضر عالج القمل
من أي صيدلية.

طب ًقا لنصيحة معهد Robert Koch

مواجهة قمل الرأس بنجاح

استراتيجية العالج
ضد قمل الرأس:

اإلجراءات المضادة
لإلصابة بالعدوى ثانية:

بشكل جيد:
مكافحة قمل الرأس
ٍ
يجب معالجة شعر الرأس باستخدام مستحضر عالج القمل من الصيدلية
مرتين (في اليوم األول ،واليوم الثامن أو التاسع أو العاشر) .وباإلضافة
إلى ذلك يجب تدليك الشعر كل أربعة أيام باستخدام البلسم .فيما بعد يتم
تصفيف الشعر المبلل بمشط القمل بعناية خصلة بخصلة.

يجب تنظيف جميع أمشاط ،وفرش شعر جميع أفراد العائلة
في محلول صابون ساخن بالكامل،

ماذا يجب أن نفعل للحد دون انتشار القمل؟

يجب تغيير المناشف ،والمالبس ،ومفارش األسرة الخاصة
باألشخاص المصابة بقمل الرأس وغسلها عند درجة حرارة ،60

يجب إخطار جميع األشخاص اللذين لديهم اتصال ،وعلى وجه الخصوص
في الحضانة أو المدرسة ،أو النادي إلخ.
يُسمح لألطفال المصابين ،وف ًقا لقانون العدوى بالمدارس ،بالعودة إلى
الحضانة أو إلى المدرسة فقط عندما ال يعود هناك أي خطر من عودة
انتشار القمل مرة أخرى .يتم االتفاق على الشروط الخاصة بذلك عا ًدة
بين مكتب الصحة ،وإدارة المؤسسة.
كما يمكنك دائ ًما طلب النصيحة من طبيبك أو طبيبتك!

معلومات عن اإلصابة بقمل الرأس
للوالدين على الروابط التالية:
www.kindergesundheit-info.de
www.rki.de
www.gesundheitsinformation.de

تحفظ الطواقي ،واألوشحة ،واألغطية ،ووسادات الرأس،
والحيوانات المحشوة لمدة ثالثة أيام في كيس بالستيكي
مغلق .ال يعيش قمل الرأس دون المزيد من وجبات الدم
ً
طويل.

هام!
قد ي
حدث
ا
نتقال
ا
لقمل ألي شخص!
تص
ال متوا بهذا الشأن،
ألن بهذه الطريقة نستطيع تجنب انتشاره.

جميع المدارس االبتدائية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة راينالند مدعوين يُمكن للمدارس التي تريد المشاركة في البرنامج التوجه إلى:
للمشاركة في هذا البرنامج .تحصل المدارس المشاركة على مخطط الدعم ،والمواد
نقابة األطباء بمدينة شمال الراين
الالزمة لتطبيق اإلجراءات الصحية التالية:
الجسد البشري/لدى الطبيب
الطعام والتغذية
الحركة والراحة
التعليم الجنسي
الوقاية من اإلدمان/تعزيز حب النفس

www.gesundmachtschule.de

بريد إلكترونيsabine.schindler-marlow@aekno.de :
أو snezana.marijan@aekno.de
هاتف0211 4302-2031 :
،AOK Rheinland/Hamburg
بريد إلكترونيsilva.bieling@rh.aok.de :
هاتف0211 8791-1586 :
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