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تدبي قمل الرأس عند األطفال – معلومات لألهل
ر





إن إصابة طفلك بقمل الرأس إل يجب أن ينظر إليها عىل أنها معيبة .إذ إل يمكنك منع طفل مصاب بقمل الرأس من الجلوس بجانب طفلك ومن انتقال
ر
قصية .هذا األمر ليس له عالقة ر
صغية) إليه بسبب حصول تماس ر
بعض من طفيليات القمل ر
اإلجتماع أو
بالضورة بالوضع
(حشات
مباش لفية ر
ر
ي
بدرجة النظافة الشخصية.
يسبب القمل حكة شديدة عن طريق عملية امتصاصه للدم.
ر
ر
الرياض أو ما شابه ذلك حت يتم عالجهم بنجاح لتجنب انتشار العدوى
يجب أن يمتنع األطفال عن الذهاب إىل المدرسة  /رياض األطفال  /النادي
ي
لئلخرين.

العالج:











تأثي سام لإلنسان .لذلك يجب اختيار أحد أنواع العالج الذي ليس له رضر لإلنسان والذي يؤدي لقتل
هناك عدد من العالجات المتاحة  ،بعضها له ر
ً
أيضا.
القمل و قتل الصئبان ()Nissen
ر
ومع ذلك ً ،
ر
نظرا ألنه – عمليا  -إل يتم قتل كل القمل و الصئبان بواسطة الدواء  ،فإن اؤلزالة الميكانيكية للصئبان أمر ضوري حت يتمكن الطفل بعد
ذلك من العودة إىل رياض األطفال أو المدرسة.
ر
ر
مستحضات تباع يف الصيدليات إل تحتاج لوصفة طبية.
يمكنك الحصول عىل الدواء عن طريق وصفة طبية من العيادة  ،و هناك أيضا
ً
تقوم بتمشيط الشعر جيدا  ،خصلة
تتم إزالة الصئبان باستخدام مشط خاص (مشط الصئبان) الذي يمكنك الحصول عليه من الصيدلية .يجب أن
ي
بعد خصلة بدقة.
وض عادة بإعادة العالج مرة ثانية بعد أسبوع من العالج األول.
ن ي
نوض عادة أيضا بتطبيق العالج لبقية أفراد األشة.
ي

يجب قص الشعر الطويل قبل العالج بحيث يمكن تقليل الجرعة المطلوبة من الدواء.

ر
غي فعال ويمكن أن يؤدي لمضاعفات ر يف بعض الحاإلت.
الذات باستخدام سائل الخل أو العبوات الحرارية  ،فهذا
إل ننصح بالعالج
التدبي ر
ر
ي
تطلب بعض المدارس أو رياض األطفال شهادة طبية بشأن شفاء الحالة بعد العالج.

تدابي أخرى رضورية يجب اتخاذها:
ر






يجب غسل أغطية الشير والمالبس بدرجة حرارة تزيد عن  06درجة مئوية.
ً
بالستيك مع إحكام إغالقه لمدة ثالثة أسابيع.
إذا تعذر غسيل بعض قطع المالبس فمن الممكن أيضا تخزينها ر يف كيس
ي
ً
ً
ر
ر
ِّ
يكف
بدال من ذلك  ،يمكن أيضا وضع ألعاب األطفال المحشوة يف المجمدة (الفريزر) لمدة يوم واحد بدرجة حرارة تحت  06درجة مئوية  ،و هذا ي
فيىل القمل الموجود بداخلها.
لقتل ط ي
يمكنك تنظيف فرش السيارة ومساند الرأس بالمكنسة الكهربائية.
ر
ر
أخيي هم بتشخيص الحالة عند طفلك حت يمكن فحص األطفال اآلخرين يف الصف وعالجهم.
ت
واصىل مع ممرضة أو إدارة المدرسة و ر
ي
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