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 دلیل اآلباء لمكافحة ق

 خطوات سهلة للسیطرة على قمل الرأس
 
 

 ما هو قمل الرأس؟
 الصئبان؛ ویضع القمل بیضه الذي یسمى أیًضا دمهوتتغذى على  اإلنسانقمل الرأس عبارة عن حشرات صغیرة تعیش في شعر 

 ویلصقه بالشعر.
 

 لیه، ولذا فإنه ال یستطیع العیش لمدة طویلة بعیًدا عن رأس طفلك.یموت قمل الرأس سریًعا (في غضون یومین) إذا لم یجد ما یتغذى ع
 

 .قادرة على وضع البیضلیكتمل نموها وتكون یستغرق القمل من ستة إلى تسعة أیام لیفقس، وتحتاج القملة إلى سبعة أیام أو أكثر 
 

 
 مراحل تطور قمل الرأس
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 كیف یصاب الشخص بقمل الرأس؟
 

أو األمشاط  وأحیاًنا عند مشاركتهم االتصال المباشر بالرأسریق رأس من طفل مصاب إلى أطفال آخرین عن طیمكن أن ینتقل قمل ال
 أو سماعات األذن أو األغراض الشخصیة األخرى. أغطیة الرأسأو مشابك الشعر أو الخوذ أو المالبس أو القبعات 

 
المدارس االبتدائیة وریاض األطفال. واألطفال أكثر عرضة لإلصابة یمثل قمل الرأس مشكلة في المنازل، ومراكز الرعایة النهاریة و 

 نتیجة العدوى من أحد أفراد العائلة ورفقاء اللعب أكثر من زمالء الدراسة في المدرسة.
 

 كیف أعرف أن طفلي مصاب بالقمل؟
 

د تكون مالحظة القمل البالغ والحوریات شعر الطفل. ق صتكون من خالل فحالطریقة الوحیدة لمعرفة ما إذا كان طفلك مصاًبا بالقمل 
 بوصة تقریًبا من فروة الرأس. 1/4أكثر صعوبة من الصئبان التي تكون على مسافة 

 
 كیف أتخلص من القمل الذي یصیب رأس طفلي؟

 
 تمشیط الصئبان وٕازالته

شعر الطفل یومًیا بمشط صئبان لمدة  تمشیط للقضاء على القمل تتمثل فيإذا كان طلفك مصاًبا بقمل الرأس، فإن الطریقة المثلى 
 أسبوعین.

 
ألمشاط الصئبان متوفرة وینبغي أن تكون أمشاط الصئبان من المعدن (ال من البالستیك) وذات أسنان طویلة. وهناك عدة أسماء تجاریة 

 .في الصیدلیة المحلیة القریبة منك
دوالرات. كما یمكن استخدام أمشاط البراغیث المعدنیة  10 یبلغ سعرهالمعدني الذي  *®LiceMeisterومن األمثلة الجیدة مشط 

 المتوفرة في متاجر الحیوانات األلیفة.

الطریقة المثلى للتخلص من الصئبان تتمثل في تقسیم الشعر إلى أجزاء صغیرة؛ ثم تمشیط الشعر من الجذور حتى األطراف. وبعد 
ا تم تمشیطه. في حال العثور على القمل، یجب مسح أو شطف المشط قبل لمعرفة متمشیط كل جزء، یتم ربط الشعر على فروة الرأس 
 .المبللاستخدامه مرة أخرى. ومن األسهل تمشیط الشعر 

 
إزالة الصئبان التي ال یمكن تمشیطها؛ ویمكن ذلك من خالل التقاطها باألظافر أو قص الشعرة التي تلتصق بها من فروة  ال بد من

قریًبا من فروة الرأس، وفي مؤخرة العنق بشكل أكبر واجد القمل ویتركز تتحقًقا تاًما. جمیع أفراد العائلة  الرأس. ویجب التحقق من شعر
 عند نهایة خط الشعر، وخلف األذنین.
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 فروة من بها تلتصق التي الشعرة قص أو باألظافر التقاطها خالل من ذلك ویمكن تمشیطها؛ یمكن ال التي الصئبان إزالة من بد ال
 .أسالر 

 
 العالج

 
في أغلب عالجات قمل الرأس القائمة على الوصفة الطبیة. ویمكن  المكونات الفعالة بیریثرین أو) * ®Nix( تعد مركبات البیرمیثرین

 أشھر فأكثر. 6للقضاء على القمل في األطفال من سن  * ®Ulesfia مثل٪) 5( البنزیلي الكحول وصف مستحضرات

 
 أشهر فأكثر. 6للقضاء على الصئبان والقمل في األطفال سن  *®Skliceمثل  ٪)0.5( ایفرمكتینیمكن وصف أدویة 

 
 

 سنوات.  4للقضاء على القمل والصئبان في األطفال فوق سن  *®Natroba%) مثل 9یمكن وصف أدویة سبینوساد (
 

 ضاء على القمل والصئبان.هو جهاز یعمل على توصیل الهواء الساخن بتدفق عاٍل إلى فروة الرأس للق *®AirAlléجهاز 
 

 هام للغایة
 معلومات حول العالج

 
 اتبع تعلیمات استخدام كل منتج بعنایة. •

 .ال تستخدم العالج إال مع األشخاص المصابین بقمل الرأس •

 ال تترك المنتج لفترة أطول من الموصى بها؛ فلن یؤدي ذلك إلى قتل القمل بشكل أسرع. •

 .كامال اقى عالجیحتاج كل مصاب بقمل الرأس إلى تل •

 األشخاص.بین شطف الأو شامبو عبوة واحدة من السم تال تق •

 حتى بعد العالج، علیك إزالة الصئبان یومًیا باستخدام مشط صئبان أو براغیث معدني حتى تتم إزالة جمیع الصئبان تماًما. •

ال یزال یعاني من القمل. وخالل فترة  إذا كان مرة أخرىسبعة إلى عشرة أیام قبل عالج أحد األشخاص من انتظر على األقل  •

 السبعة إلى عشرة أیام هذه استمر في إزالة القمل والصئبان التي یتم العثور علیها.

 
 جد العالج نفًعا؟ماذا إذا لم یُ 
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 هذه بعض األسباب وراء عدم جدوى العالج:
 

 عدم اتباع تعلیمات استخدام المنتج بشكل كاٍف. •

 مل.إزالة الصئبان بشكل كا عدم •

 الطفل بقمل الرأس مرة أخرى من أحد رفقاء اللعب. إصابة •

 عدم موت القمل على الفور. •

 لم تكن المشكلة في القمل. •

 
 لیس هناك ما یثبت جدوى المنتجات التالیة:

 
 الخل •

 ».لتسهل إزالتها«المركبات التي یقال أنها تذیب المادة الالصقة على الصئبان  •

 المایونیز •

 زیت الزیتون •

 الشاي زیت شجرة •

 
 هذه بعض األمور األخرى التي یمكن القیام بها للتخلص من القمل أو الصئبان في المنزل:

 
دقیقة على  20ساخنة لمدة تجفیف درجة فهرنهایت) وتجفیفها في دورة  130غسل المالبس وفرش السریر بالماء الساخن ( •

 األقل.
 تل القمل من خالل حرمانه من التغذي على الدم.تغلیف األغراض في أكیاس بالستیكیة محكمة لمدة أسبوعین لق •
الكحول المحّمر أو اللیسول ي األمشاط والفرش وعصابات الشعر ومشابك الشعر في الماء لمدة خمس دقائق، أو نقعها في غلْ  •

Lysol®* .لمدة ساعة. وتنظیف السجاد واألثاث بالمكنسة الكهربائیة 
 

 من قبل إدار كالیفورنیا للصحة العامة.علیه ریة * ذكر اسم هذا المنتج ال یعني مصادقة تجا

 
 إذا كانت لدیك أسئلة، اتصل باإلدارة الصحیة المحلیة أو العیادة الخاصة بك.
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 قارنة مع عملة معدنیة.الحجم الفعلي للبیضة (الصؤابة)، والحوریة وقملة الرأس البالغة م

 

 الحوریة، خصلة الشعر، البیضة، القملة البالغة

 
 إدارة كالیفورنیا للصحة العامة

 قسم األمراض المنقولة بالنواقل
(916) 552-9730 
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