
 

   

 ورقة حقائق حول قمل الرأس
 

وھو ال ینشر المرض ویمكن أن  ر باالتصال من رأس إلى رأس.تنتشقمل الرأس حشرات صغیرة تعیش على فروة الرأس وتسبب الحكة و
ھو أكثر انتشاًرا عند األطفال نظًرا للتالمس الذي یحصل بین رؤوسھم في معظم األحیان أثناء . جناسعمار واألشخاص من كافة األیصیب األ

الشاالت واألوشحة والفَُرش وسماعات الرأس والقبعات والُخَوذ.    أشیاء أخرى مثل. ومن المحتمل أیًضا أن ینتشر ھذا القمل من خالل اللعب
ال یوجد سبب طبي یدعو الستبعاد طفل من المدرسة بسبب  نب التالمس من رأس لرأس.من المستحسن تناول دورة كاملة من العالج وتج

 انتشار بیض القمل أو القمل الحي في رأسھ.
 

 ما الذي ینبغي أن تبحث عنھ:
 قمل الرأس: 

 حشرات صغیرة بدون أجنحة  •
 تزحف وال تقفز أو تطیر •
 الصعب رؤیتھاحجمھا یعادل حجم بذور السمسم ومن  •
 لونھا بني مائل إلى الرمادي •

 :بیض القمل 
 یلتصق بیض القمل بخصالت الشعر على مقربة من فروة الرأس  •
 حجم البیض یعادل حجم حبات الرمل  •
 لونھ بني وھو حي وأبیض عندما یموت أو یفقس.  •
 ال یخرج من الرأس بسھولة. یفقس في مدة سبعة أیام تقریًبا. •
 سم عن فروة الرأس یموت أو یفقس، أو ربما یتحول إلى قشرة في الرأس. 1من  أكثربیض القمل الذي یبعد  •

 
 أین تبحث عن القمل وبیض القمل: 
یتواجد القمل وبیض القمل على مقربة من فروة الرأس، وخاصة حول األذنین وخلف العنق والجبین. استخدم إضاءة ساطعة وعدسات مكبرة إذا  

ق ومّشط الشعر الرطب إلى أقسام صغیرة لمساعدتك على رؤیة القمل وبیض القمل بشكل أفضل.  إذا وجدت بیض القمل فقط، ابحث  توفرت. فرِّ
 منھ عن القمل الحي. إذا تواجد القمل والبیض، تصرف بسرعة وعالج االثنین. على مقربة

 
 كیف تتخلص من قمل الرأس 

 
 عالج قمل الرأس

 
ابدأ بعالج قمل الرأس إذا تواجد القمل الحي أو إذا كان بیض  

سم من فروة الرأس. الصیدالني ھو الذي  1القمل على بعد أقل من 
یمكنھ أن یساعدك على اختیار منتج قمل الرأس. لست بحاجة 

لوصفة طبیة. اقرأ قائمة المكونات واستخدمھا حسب اإلرشادات 
ن. یُستخدم العالج األول فقط. تتطلب معظم المنتجات عالجی

للقضاء على قمل الرأس ولیس جمیع بیض القمل. ویُستخدم العالج 
أیام من العالج األول، للقضاء  10إلى  7الثاني، الذي یُعطى بعد 

م الشعر أو شامبو  على بیض القمل التي تم تفقیسھ.  ال تستخدم ُمنعِّ
بین بعد العالج. من الضروري إزالة البیض یومیًا  1في  2

العالجات وتمشیط الشعر للتخلص من قمل الرأس بنجاح. إذا 
 ساعة من العالج الثاني، اتصل بطبیبك. 48رأیت القمل الحي بعد 

 
  
 
 
 
 
 

    عالج بیض القمل
 

إزالة البیض وتمشیط الشعر یومیًا أمران رئیسیان للتخلص من قمل 
على قمل بیض الالرأس. بعد عالج قمل الرأس، یساعد التخلص من 

منع انتشاره من جدید.  وحتى عندما یتم التقاط بیض القمل بحرص، 
من الممكن تفویت بعض البیض الحي.  یمكن لألطفال العودة للمدرسة 

فال حتى لو بقي بیض القمل عالقًا في شعرھم. مرفق رعایة لألطأو 
ق الشعر إلى  للتخلص من بیض القمل، استخدم إضاءة ساطعة وفرِّ

أقسام صغیرة. باستخدام مشط ناعم أو أظافرك، اسحب بیض القمل من 
ھذه ھي  ضفائر الشعر بدًءا من الجذور في األسفل وحتى الرؤوس.

امسح بیض القمل بمندیل  الطریقة األسھل عندما یكون الشعر رطبًا.
وضعھ في كیس النفایات. بعد العالج، اغسل یدیك بالماء والصابون 

وانقع المشط بالماء الساخن.
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 العالج البدیل لقمل الرأس
ت المنتجات المنزلیة، كالزیوت المعدنیة والخل والھُالم المعدني والمیونیز وجیل الشعر، لعالج قمل الرأس. ھذه الطرق لم تثب عملتست

مل فعالیتھا. یُعتقد أن استخدام ھذه المنتجات تسد الفجوات التي یتنفس منھا القمل. ھذه المنتجات قد تكون أقل فعالیة إذا تواجد بیض الق
 فقط. وإذا تم استخدامھا، اترك المنتج على الرأس طوال اللیل. بعد ھذه العالجات، اغسل شعرك وافركھ بالشامبو العادي عدة مرات.

لجمعیة الكندیة لطب األطفال، ال یُستحسن تحت أي ظرف من الظروف استخدام مواد قابلة لالشتعال وساّمة وخطرة مثل وفقًا ل
 البنزین أو الكیروسین لعالج قمل الرأس أو استخدام منتجات مخصصة لعالج قمل الرأس عند الحیوانات. 

 
 .افحص جمیع المالمسات القریبة

. قم بإبالغ مدرسة طفلك األسرةآخرین في  أفرادعند  جدا أن یوجد من الممكنف، راد األسرةإذا وجد القمل في رأس أحد أف 
عدم خضوع  ي یقوم اآلباء بفحص شعر أطفالھم.والرعایة الیومیة ومجموعات األطفال (الفرق الریاضیة والنوادي  وغیرھا) لك

 الرأس مرة أخرى.مصدر للعالج والمالمسات القریبة ھي أسباب شائعة النتشار قمل ال
 من الضروري أن یخضع جمیع األشخاص الذي یوجد لدیھم قمل في الرأس للعالج في نفس الوقت. 

 
 تنظیف الممتلكات الشخصیة 
 10إلى  7أیام بعیًدا عن الدفء والرطوبة في فروة الرأس. یفقس قمل الرأس في مدة تتراوح بین  3ال یعیش قمل الرأس أكثر من  

ثم انقعھا في  أیام. اغسل األمشاط والفَُرش وملحقات الشعر بالماء الساخن والصابون حتى یتم التخلص من جمیع القمل وبیض القمل. 
اغسل المالبس وأغطیة السریر والمناشف بالماء الساخن والصابون، ثم ضعھا في مجفف حار لمدة   دقائق. 10ماء ساخن جًدا لمدة 

یمكن وضع الممتلكات التي ال یمكنك غسلھا، مثل البطانیات والمعاطف والحیوانات المحشوة، في حقیبة بالستیكیة لمدة  دقیقة.  15
 عمال تنظیف منزلیة إضافیة. ال تستخدم مبیدات حشریة.أل حاجةالج. ال یوًما. تجنب مشاركة فَُرش الشعر أثناء الع 14

 
 اطلب المشورة من طبیبك حول العالج في الحاالت التالیة:

 إذا كان لدیك حساسیة من أي نوع من المكونات  •
 إذا كنت حامًال أو ترضعین رضاعة طبیعیة  •
 في حال عالج األطفال دون السنتین من العمر  •
 شخص یعاني من نوبة صرعفي حال عالج   •
 في حال عالج القمل في الحواجب أو األھداب أو اللحیة  •
 إذا كانت فروة الشعر مھشمة أو مصابة    •
 إذا استمر انتشار قمل الرأس بعد استخدام العالج ألول مرة  •

 
 كیف تمنع انتشار قمل الرأس

 من مدرسة طفلك أو مرفق رعایة األطفال. افحص شعر طفلك یومًیا خالل فترات انتشار القمل عندما تتلقى نصائح •
، مثل الفَُرش واألمشاط ومشابك سھأعلى ر ھاستخدمتي یممتلكاتھ الشخصیة ال ةشاركم حرص على تعلیم طفلك عدما •

  الشعر والعصبات والمطاطات والمناشف والقبعات والُخَوذ والقبعات النسویة واألوشحة والشاالت. 
 

أو  parentinginottawa.com :المرجو زیارة مزید من المعلوماتلل
http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/head_lice 

 
 إذا كان لدیك أسئلة أخرى حول قمل الرأس، اتصل بدائرة الصحة العامة في أوتاوا على الرقم 
 ، وتحدث مع ممرض الصحة العامة.6744-580-613 

http://www.parentinginottawa.com/en/children/head-lice.asp
http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/head_lice
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