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ته  کّل من لە شعر يف رأسە معرَّض لإلصابة بقمل الرأس بغض النظر عن عمرە ونوع شعرە. یتغذی قمل الرأس علی الدّم، وعضَّ
 تسبِّب حکَّة. قد متّر عدة أسابیع عىل اإلصابة بالقمل حتی تبدأ الحکة. لیس لإلصابة بقمل الرأس أیة عالقة بالنظافة الشخصية

 السیئة، ولیس باإلمکان التخلّص من القمل بإستخدام الشامبو العادي.

کیف يتّم اکتشاف قمل الرأس؟

•  ضّع منشفة بیضاء علی کتفي الشخص الذي سیُفحص.

•  یعيق الشعر املبتل باملاء حرکة القمل.

•  قّم بتمشیط الشعر بعنایة بواسطة مشٍط ذو أسناٍن رفیعة جداً.

•  أمعن النظر يف املنشفة واملشط وأبحث عن القمل والبیوض.

•  تأکد بشكل دوري، مرّة يف الشهر علی األقّل، من عدم احتواء شعر      
األطفال لقمل الرأس.      

     

کیف يتم التخلّص من قمل الرأس؟

 یمکن القضاء علی قمل الرأس بإستخدام مستحرضات مبيدة للقمل أو
ة  بإستخدام مشط الشعر أو بحالقة الشعر بطول 5,0 سم. إذا أصیب عدَّ

 أفراد يف عائلتك أو يف محیطك االجتامعي بقمل الرأس، یجب عندذلك
 معالجة الجمیع يف وقت واحد ألجل منع انتشار القمل.

عالجات قمل الرأس:

 تُوضع العالجات علی الشعر وفروة الرأس. تحتوي عالجات قمل الرأس
 علی مواٍد تبيد القمل. بعض أنواع العالجات تکون أکرث فعالیة من غیرها.

 یبدو أن للعالجات التي تحتوي علی املادتین الفاعلتین ماالتيون أو
ا العالجات التي تحتوي علی برمرتين فسیکون  دمييتيكون تأثیراً جیداً. أمَّ
 لها تأثیٌر ضعیف يف أغلب األحیان ألنَّ أنواٍع عديدة من القمل يف الرنویج

 قد أصبحت مقاومة لهذە املادَّة. قد تکون العالجات التي تحتوي علی
 الزیوت النباتیة ذات تأثیر، ولکن تمَّ حتى اآلن اجراء اختبارات علمیة

  قلیلة علی هذە العالجات.

 اتبع دلیل اإلستخدام للمنتج بدقَّة، إذ أنَّ بعضاً من هذه العالجات
 یجب أالَّ تُستخدم من قبل الصغار أو الحوامل. تذکَّر أنَّ العالج یجب أن
 یستخدم من قبل الشخص أو األشخاص الذین عندهم قمل الرأس فقط

 نظراً ألنَّە دامئا هناك خطر صغیر ألن یکون للعالج آثار جانبیة.

ترسیح الشعر:

 یجب ترسیح الشعر مبشط قمل الرأس بشكل منظّم وبعنایة یومیاً ملدة مثانیة أیام علی األقل، وبعد ذلك مرَّة واحدة يف األسبوع
 ملدة ثالثة أسابیع. یجب أن یکون الشعر مبتالً باملاء عند ترسیحه. ضّع منشفة علی الکتفین من أجل اصطیاد القمل والبیض

 املتساقط من الشعر. بعد ذلك یجب غسل کل من املنشفة واملشط عند درجة حرارة تبلغ 06 درجة مئویة أو وضعهام يف
ة أربعة ساعات علی األقّل من أجل قتل القمل والبیوض. املجمدة ملدَّ

کیفیة ينترش قمل الرأس؟

 ال یستطیع قمل الرأس أن یقفز أو یطیر، ولکنَّە یزحف من رأس إلی آخر عرب املالمسة. إنَّ احتامل انتقال قمل الرأس عرب
ات واألثاث والُدمی واملالبس هو صغیر جداً. ولكن مع ذلك یُنصح بعدم استعارة أغطیة الرأس وفرشاة الشعر واألمشاط  املخدَّ

قمل الرأس

 من أجل العثور علی قمل الرأس يف الشعر الطویل،
 فإنە من الحکمة تقسیم الشعر إلی 3 – 6 ضفائر
 )عىل شكل ذيل الحصان( ومتشیطها الواحدة تلو

األخری.
 تصویر: لینە سولباکن

Lene Solbakken

 يلتصق بیض قمل الرأس بقوة علی
جذوع الشعرات.

رسم: هالفارد الفن

Hallvard Elven 
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 وزینة الشعر وغیرە من شخص عندە قمل يف الرأس.

 من النادر أن تحدث حالة معزولة لإلصابة بقمل الرأس. إذا تُرك املصاب بدون عالج فمن املمکن أن تنقل العائلة واألصدقاء
 املقربین القمل إلی بعضهم البعض مراراً وتکراراً.

قمل الرأس يف ریاض األطفال واملدارس

 إذا أکتشف قمل الرأس عند أحد األطفال يف روضة األطفال أو يف املدرسة، فإنَّە من غیر الرضوري إرسالە إلی البیت. فالطفل
ر يف يشء. بإمکان الطفل أن م أو یٶخِّ  علی األرجح صار لە مدة طویلة وهو مصاب بقمل الرأس، وإرسالە إلی البیت ال یقدِّ

 یستمر يف الذهاب إلی روضة األطفال  أو املدرسة بشکل عادي، ولکن ینبغي علیە أن یبدأ بإستخدام عالج قمل الرأس يف أقرب
 وقت ممکن. ینبغي أیضاً إخبار روضة األطفال أو املدرسة ولفیف األصدقاء بأنَّ طفالً يف محیطهم القریب مصاٌب بقمل الرأس

  لکي یتمکن الجمیع من فحص أنفسهم وتجّنب نقل القمل إلی اآلخرین.

بیض القمل )الصئبان(           َحوراوات )صغار القمل(                  قملة بالغة

       8 أیام                                 9 – 21 یوم                               تقریبا 52 یوم      

رسم: پربن أوتیسن
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