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 1 الصفحة   د. إبراهيم األطرشعداد : إ

 

 

  لألهلمعلومات  – عند األطفال قمل الرأستدبير 

  مصاب بقمل الرأس من الجلوس بجانب طفلك ومن انتقال  فلطيمكنك منع  إل إذ معيبة. إل يجب أن ينظر إليها عىل أنها قمل الرأس بطفلك إصابة إن

 من بعض 
 
 ط
 
ة( القملات يلي  ف ات صغير ةإليه  )حشر ة قصير

ورة ليس له عالقة األمر . هذا بسبب حصول تماس مباشر لفير بالوضع اإلجتماعي أو بالضر

 . الشخصية النظافةبدرجة 

 ملدله امتصاص عملية يسبب القمل حكة شديدة عن طريق. 

 ي أو م ن الذهابعاألطفال  أن يمتنعجب ي
تشار العدوى لتجنب ان ا شابه ذلك حتر يتم عالجهم بنجاحإىل المدرسة / رياض األطفال / النادي الرياضر

 لئلخرين. 

 

 العالج: 

  ر الذي ليس له عالج الجب اختيار أحد أنواع يسام لإلنسان. لذلك  له تأثير  هناك عدد من العالجات المتاحة ، بعضها قتل ل ؤدييلإلنسان والذي ضر

ا. ( Nissen)قتل الصئبان  والقمل 
ً
 أيض

  حتر يتمكن الطفل بعد  وريضر بواسطة الدواء ، فإن اؤلزالة الميكانيكية للصئبان أمر  و الصئبان كل القمل  تلقإل يتم  -عمليا  –ومع ذلك ، نظًرا ألنه

 .ذلك من العودة إىل رياض األطفال أو المدرسة

  ي الصيدليات إل تح أيضا  الحصول عىل الدواء عن طريق وصفة طبية من العيادة ، و هناكيمكنك
ات تباع فر  تاج لوصفة طبية. مستحضر

 ا ، خصلة يتمشب تقومي  أنيجب يمكنك الحصول عليه من الصيدلية. الذي باستخدام مشط خاص )مشط الصئبان( صئبان تتم إزالة ال
ً
ط الشعر جيد

 بدقة.  بعد خصلة

 األول.  من العالج بعد أسبوع مرة ثانيةالعالج  إعادةبعادة  وضي ن 

  عالج لبقية أفراد األشةعادة أيضا بتطبيق النوضي. 

  ن الدواءبحيث يمكن تقليل الجرعة المطلوبة م جقبل العال يجب قص الشعر الطويل. 

  ي باستخدام سائل الخل أو العبوات الحرارية ، بننصح  إل
ي  ؤدي لمضاعفاتيغير فعال ويمكن أن التدبير هذا فالعالج الذاتر

 .الحاإلت بعض فر

  بعد العالج شفاء الحالة بية بشأنطتطلب بعض المدارس أو رياض األطفال شهادة. 

 

ورية يجب اتخاذها ىتدابير أخر   :ضر

   درجة مئوية.  06تزيد عن  حرارة درجةبيجب غسل أغطية الشير والمالبس 

  ا تعذر غسيل بعض قإذا
ً
ي كيس بالستيكي  تخزينهاطع المالبس فمن الممكن أيض

 .لمدة ثالثة أسابيعمع إحكام إغالقه فر

  ا وضع
ً
 من ذلك ، يمكن أيض

ً
ي  المحشوة ألعاب األطفال بدال

دة فر ي درجة  06 حتتدرجة حرارة ب لمدة يوم واحد (الفريزر) المجمِّ
مئوية ، و هذا يكفر

 
 
 .الموجود بداخلها القمل فيىلي لقتل ط

  يمكنك تنظيف فرش السيارة ومساند الرأس بالمكنسة الكهربائية. 

  ي   إدارةممرضة أو  مع واصىلي ت ي الصف ص األطفال اآلخرينفحيمكن  بتشخيص الحالة عند طفلك حتر هم المدرسة و أخير
 وعالجهم.  فر

 


