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 العدوى بقمل الرأس 

 

 ينتقل القمل من الرأس إلى الشخص اآلخر، عندما يتالمس شعر الشخص مع شعر شخص آخر، على سبيل المثال عندما يلعب األطفال ورؤوسهم بجانب

  بعضها. من الممكن أن تكون أعراض اإلصابة هي حكة تُصيب جلدة الرأس. من الممكن أن تحدث العدوى أيضاً عن طريق أمور منها طاقيات الرأس 

ناديل وُحلي تجميل الشعر واألمشاط وفراشي الشعر، ولكن العدوى غير المباشرة غير شائعة. ليس سبب العدوى وجود نقص بخصوص نظافة الوسط  والم

 المحيط أو نظافة الشخص. 

 

لعادة خلف األذنين وعلى مؤخرة  يتم إثبات حدوث العدوى عادةً من خالل العثور على بيض القمل أي الصئبان ُمثبتاً على الشعر. يتم العثور عليه في ا

ها تقع على الرأس. تتم مالحظة العدوى بالشكل األفضل من خالل تمشيط الشعر الُمبلل وفقاً لإلرشادات أدناه. مسؤولية إثبات اإلصابة بالعدوى وعالج

 عاتق البيت.

 من الممكن شراء األمشاط المخصصة للقمل من الصيدليات. 

 

 إثبات اإلصابة بالعدوى 

 

 ننشر مادة العالج على الشعر الُمبلل، حيث أن ذلك يُسهل من عملية تمشيطه، وتُمشط ُعقد الشعر بمشط أو فرشاة ذات أسنان قوية.  •

 يتم تمشيط الشعر إلى الخلف، ونقوم بإعداد خط فاصل في منتصف أعلى الرأس.  •

 على حدة تجاه الرقبة. تمشيط الشعر بمشط القمل يبدأ من الجبهة ويتم التقدم بتمشيط كل خصلة شعر  •

 يتم تمشيط كل خصلة شعر بمشط القمل من جذر الشعر حتى حوافه.  •

بعد كل خصلة شعر يتم التحقق منها وتمشيطها، يتم مسح مشط القمل بورق التجفيف المنزلي وننظر من خالل الضوء الساطع ما إذا بقي على  •

 المشط أو على ورق التجفيف المنزلي قمل أو بيض للقمل. من الممكن االستعانة بالعدسة المكبرة عند الحاجة. 

 أن يتم تمشيط والتحقق من نصف الرأس. بعد ذلك ننتقل إلى النصف اآلخر من الرأس. نتقدم هكذا بشكل منهجي ُمنتظم، إلى  •

 

العادة إشارة   تُعتبر اإلصابة بقمل الرأس أكيدة في حالة العثور في الشعر ولو حتى على قملة رأس واحدة حية. كما أن الصئبان أي بيض القمل يُعتبر في

 قى الصئبان الميت على الشعر لبعض الوقت على الرغم من العالج.على اإلصابة بالعدوى. مالحظة! كثيراً ما يب 

 

 العالج 

 

يتم القيام بالمعالجة بالطرد فقط ألولئك المصابين بالعدوى. يتم يتم إجراء فحص للقمل لجميع أفراد العائلة )وفقاً لإلرشادات المذكورة أعاله(.  •

ئبان عالج العائلة كلها فقط، إذا كان الشخص الذي قام بإجراء الفحص غير متأكد بما فيه الكفاية ما إذا تعرف على قمل الرأس أو عثر على الص

 أي بيض قمل الرأس. 

 واحد وخالل يوم واحد. يتم عالج جميع األشخاص الُمصابين بالعدوى في وقت  •

" )يناسب جميع  dimetikoniُمتوفرة في الصيدليات العديد من المستحضرات لطرد قمل الرأس. الُمنتجات التي تحتوي على ديميتيكون " •

ن الممكن  "( مpermetriiniأشهر، المادة الفاعلة فيه هي بيرميثرين " 6األعمار( أكثر فعالية. الشامبو الدوائي )للذين تزيد أعمارهم عن 

 تجريبه، ولكنه قدرة القمل على مقاومتها قد زادت. 

 أيام.  10 - 7كّرر العالج بالطرد، بغض النظر عن إرشادات الُمنتج، بعد  •

أيام من تبييضه، لذلك فإن تمشيط الشعر اليومي بمشط القمل بعد العالج بالطرد للمرة األولى، يُعتبر  10يفقس الصئبان أي بيض القمل بعد  •

 ً لنجاح العالج. يتم إجراء تمشيط القمل وفقاً إلرشادات تمشيط القمل الذي تم العثور عليه، المذكورة أعاله. نواصل التمشيط بمشط القمل   مهما

 على األقل لمدة أسبوعين من إثبات حدوث العدوى. 

د نجح، ويتوجب تجديد العالج للطرد ومواصلة  إذا تم العثور على قملة رأس حية في الشعر بعد العالج للمرة الثانية، فإن العالج لم يكن ق •

 التمشيط بمشط القمل. 

سم تقريباً( فمن المحتمل    1إذا كان بعيداً على جلدة الرأس )في العادة على بعد  من الممكن العثور على الصئبان أي بيض القمل بعد العالج أيضاً.   •

 إلى حد كبير أن يكون بيضا فارغا أو ميتا، وال تكون المسألة عبارة عن عالج لم ينجح.
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 التنظيف 

 

ئد عن الحد. يتوجب الحرص على نظافة المواد  قمل الرأس للشخص الكبير ال يعيش بدون غذاء أكثر من بضعة أيام، لذلك ال يوجد داعٍ للتنظيف الزا

 التي على تالمس مع الشعر. 

 

المواد التي على تالمس مع شعر الشخص الُمصاب بالعدوى )على سبيل المثال الفراشي واألمشاط ومناديل المسح والطواقي وُحلى تجميل   •

 ثانية.  30( لمدة ال تقل عن C°60الشعر( يتوجب إيقاف استعمالها لمدة يومين أو تنظيفها يومياً بغمسها في الماء الساخن )+

درجة   60الغسيل ش بأخرى جديدة بعد كل مرة تداول. أغطية الفراش الُمستعملة تُغسل بشكل طبيعي من خالل برنامج يتم تبديل أغطية الفرا  •

 مئوية.

 من غير الضروري تنظيف المالبس األخرى أو األثاث أو السجادات أو األماكن الداخلية للسيارة أو ما شابه ذلك.  •

 ال يتوجب معالجة البيت بسموم الحشرات.  •

 

 

 غياب الُمصاب بالعدوى عن حضانة األطفال أو عن المدرسة 

 

في منتصف   ال توجد حاجة للغياب عن حضانة األطفال أو عن المدرسة بسبب اإلصابة بالعدوى بقمل الرأس، وال حاجة إلى إرسال الطفل بسببها إلى البيت

الطرد في أسرع وقت ممكن بعد إثبات اإلصابة بالعدوى. بإمكان الطفل الذهاب إلى المدرسة بشكل طبيعي بعد العالج األول  اليوم. يتوجب القيام بالعالج ب 

 بالطرد. 

 

 

 معلومات إضافية عن قمل الرأس 

 

ليفة المنزلية وال قمل  ميليمتر، وهو عبارة عن حشرات مسطحة رمادية وبدون أجنحة. قمل اإلنسان ال يعدي الحيوانات األ 4 - 1قمل الرأس طوله 

ة سريعة إلى حد  الحيوانات األليفة المنزلية بعدي اإلنسان. يستعمل قمل الرأس كغذاء له دم اإلنسان، وهو يعيش تقريباً شهرا واحدا. يتحرك القمل بطريق

ويموت من نقص الغذاء خالل يومين. الصئبان ما على الشعر، ولكن ال يتحرك القمل على اإلطالق تقريباً خارج جسم اإلنسان، فهو ال يطير وال يقفز 

أيام من تبييضه.   10ميليمتر كالسميد وبيضوي الشكل، أي بيض القمل يتفقس بعد  1الشفاف الذي يميل إلى اللون الرمادي الذي يبلغ حجمه كحد أقصى 

جلدة الرأس. قشرة البيضة الفارغة البيضاء تبعد عن على  ميليمتر من 6الصئبان الحي يكون ُمثبتاً بشكل قوي على الشعر، في العادة على بعد أقل من 

 ضة.جلدة الرأس مع نمو الشعر. من الممكن اإلقرار بشأن ما إذا كانت المسألة عبارة عن بيضة حية أو قشرة بيضة ميتة أو فارغة من موقع البي 
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