
 قمل الرأس مكافحةحملة 
 

ة مدارس البالد علی المشارکة في حمالت مكافحة قمل الرأس الوطنیة ( کاف  Folkehelseinstituttet) معهد الصحة العامة یحث  

 . سنشارك في هذا األسبوع. 35و  10في األسبوعین  م سنویا  نظ  النصف سنویة التي ت  

 

أن یشارك  . من المهم جدا  الرأس قملإصابتهم بد من عدم وأطفال ریاض األطفال والتأک  هدف الحملة هو فحص جمیع تالمیذ المدارس 

فحص جمیع أفراد األسرة خالل  ینبغي أن یتم   ،الجمیع في المدرسة أو روضة األطفال في الحملة. باإلضافة إلی األطفال والموظفین

عدد حاالت اإلصابة بالقمل بمرور كذلك ر تکرار اإلصابة بالقمل وص خطفترة الحملة للتأکد من خلوهم من القمل. بهذا الشکل سیتقل  

عن المدرسة، ولکن ینبغي البدء بمعالجتە  صد ه فلیس ضروریا   ،بقمل الرأس الطفل مصاب   کتشف بأن  کبیر. وإذا أ   الزمن بشکل  

 ممکن.  بأسرع وقت  

 

کامل طولە، وأن یبدأ  ىمن الصیدلیة(. من المهم تمشیط الشعر عل ترىشل تمشیط الشعر بمشط القمل یی  کتشف قمل الرأس من خالی  

من  ل یحد  ل، فالشعر المبل  ة بتمشیط الشعر وهو مبل  المرء بالتمشیط من حیث ینبت الشعر في فروة الرأس. یوصي معهد الصحة العام  

ف المشط بورق التنشیف أو بمنشفة بعد کل ( لتسهیل عملیة التمشیط. جف   balsamالبلسم یحرکة القمل. بإمکان المرء أن یستخدم 

ل في المکان.   ە یبدأ بالتحركالقمل فإن   ش عن القمل. عندما یجف  سحبة مشط وفت    . ینبغي علی البعض تمشیط الشعر وهو جاف  یفض  

المتساقط من الشعر.  حني فوق منشفة بیضاء اللون أو ما شابە، بحیث یکتشف المرء القملنموهو أن یقف  شعره ط  ش  م  الشخص الذي ی  

  ما في األمر هو تمشیط الشعر.  ولکن أهم  

 

یعالج ( أن 1عند اکتشاف القمل في الرأس، هناك طرق عالج عدیدة یمکن للمرء استخدامها للقضاء علی المشکلة. یمکن للمرء 

( 3یوما(، أو  14لمدة  ومیا  یی ( تمشیط الشعر مرارا  2شتری من الصیدلیة(، ( یی  lusemiddelقمل الرأس ی المصاب بمستحضر

 بع المرء التعلیمات المرفقة بالعالج بدقة. قمل الرأس أن یت   مستحضرسم. من المهم عند استخدام  0,5عن  حالقة الشعر بطول یقل  

 

یصیب عند مالمسة الرأس للرأس، وهو قد للمصاب بە. ینتقل قمل الرأس  علی المرء، ولکنە مزعج جدا   ال یشکل قمل الرأس خطرا  

 لیس زال من رأس المصاب، ولهذا السببف قمل الرأس بسرعة عندما ی  ضعظر عن العمر ونوع الشعر، الخ. یالن کان، بغض   أي   

 ات، الخ.  أن یغسل المرء البیت أو األثاث أو المخد   ضروریا  

 

 بشکل  ن األطفال أن یدعموا الحملة، لکي نتمک  ی أن یدعم کل أولئك الذین لدیهم أطفال یذهبون إلی مدرستنا أو إلی روضة نحن نتمن  

اإلجراء األهم لتقلیص عدد حاالت  نتائج األبحاث بأن  تظهر جماعي من تقلیص مشکلة اإلصابة بقمل الرأس عندنا في المستقبل. 

مرة  فال علی األقل  . وبعد انتهاء فترة الحملة ینبغي تمشیط شعر األطبحث عن القمل في الرأس مرارا  اإلصابة بقمل الرأس هو ال

 . ذلك اسبوعیا   ستحسن أن یتم  واحدة في الشهر، وی  

 

 

  www.fhi.no/lus ط التاليالمزید من المعلومات حول قمل الرأس علی الراب تجد

http://www.fhi.no/lus

