حملة مكافحة قمل الرأس
یحث معهد الصحة العامة ( )Folkehelseinstituttetکافة مدارس البالد علی المشارکة في حمالت مكافحة قمل الرأس الوطنیة
النصف سنویة التي تنظم سنویا في األسبوعین  10و  .35سنشارك في هذا األسبوع.
هدف الحملة هو فحص جمیع تالمیذ المدارس وأطفال ریاض األطفال والتأکد من عدم إصابتهم بقمل الرأس .من المهم جدا أن یشارك
الجمیع في المدرسة أو روضة األطفال في الحملة .باإلضافة إلی األطفال والموظفین ،ینبغي أن یتم فحص جمیع أفراد األسرة خالل
فترة الحملة للتأکد من خلوهم من القمل .بهذا الشکل سیتقلص خطر تکرار اإلصابة بالقمل وكذلك عدد حاالت اإلصابة بالقمل بمرور
الزمن بشکل کبیر .وإذا أکتشف بأن الطفل مصاب بقمل الرأس ،فلیس ضروریا صده عن المدرسة ،ولکن ینبغي البدء بمعالجتە
بأسرع وقت ممکن.
یکتشف قمل الرأس من خالل تمشیط الشعر بمشط القمل ییشترى من الصیدلیة) .من المهم تمشیط الشعر على کامل طولە ،وأن یبدأ
المرء بالتمشیط من حیث ینبت الشعر في فروة الرأس .یوصي معهد الصحة العامة بتمشیط الشعر وهو مبلل ،فالشعر المبلل یحد من
حرکة القمل .بإمکان المرء أن یستخدم البلسم ی )balsamلتسهیل عملیة التمشیط .جفف المشط بورق التنشیف أو بمنشفة بعد کل
سحبة مشط وفتش عن القمل .عندما یجف القمل فإنە یبدأ بالتحرك في المکان .یفضل البعض تمشیط الشعر وهو جاف .ینبغي علی
الشخص الذي یمشط شعره أن یقف وهو منحني فوق منشفة بیضاء اللون أو ما شابە ،بحیث یکتشف المرء القمل المتساقط من الشعر.
ولکن أهم ما في األمر هو تمشیط الشعر.
عند اکتشاف القمل في الرأس ،هناك طرق عالج عدیدة یمکن للمرء استخدامها للقضاء علی المشکلة .یمکن للمرء  )1أن یعالج
المصاب بمستحضر قمل الرأس ی )lusemiddelییشتری من الصیدلیة) )2 ،تمشیط الشعر مرارا ییومیا لمدة  14یوما) ،أو )3
حالقة الشعر بطول یقل عن  0,5سم .من المهم عند استخدام مستحضر قمل الرأس أن یتبع المرء التعلیمات المرفقة بالعالج بدقة.
ال یشکل قمل الرأس خطرا علی المرء ،ولکنە مزعج جدا للمصاب بە .ینتقل قمل الرأس عند مالمسة الرأس للرأس ،وهو قد یصیب
أي کان ،بغض النظر عن العمر ونوع الشعر ،الخ .یضعف قمل الرأس بسرعة عندما یزال من رأس المصاب ،ولهذا السبب لیس
ضروریا أن یغسل المرء البیت أو األثاث أو المخدات ،الخ.
نحن نتمنی أن یدعم کل أولئك الذین لدیهم أطفال یذهبون إلی مدرستنا أو إلی روضة األطفال أن یدعموا الحملة ،لکي نتمکن بشکل
جماعي من تقلیص مشکلة اإلصابة بقمل الرأس عندنا في المستقبل .تظهر نتائج األبحاث بأن اإلجراء األهم لتقلیص عدد حاالت
اإلصابة بقمل الرأس هو البحث عن القمل في الرأس مرارا .وبعد انتهاء فترة الحملة ینبغي تمشیط شعر األطفال علی األقل مرة
واحدة في الشهر ،ویستحسن أن یتم ذلك اسبوعیا.
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