
 عــاج قمــل الشــعر 
والوقايــة منــه

يتســم قمــل الــرأس بأنــه ســريع للغايــة ويســتخدم مخلًبــا يشــبه الخطــاف 

 يوًما يمكن خالها لكل قملة أن تضع حتى 

للبقــاء ملتصًقــا بالشــعر.

ما هو قمل الرأس؟
قمــل الــرأس )أو قمــل الــرأس البشــري( عبــارة عــن حشــرات طفيليــة صغيــرة 

ما هو الصئبان؟

10

الصئبان هو بيض القمل الذي تضعه أنثى القمل البالغة. فهي عبارة عن 

 قمات في 

بــا أجنحــة بحجــم حبــة السمســم تتغــذى علــى الــدم بفــروة رأس اإلنســان. 

7 إلى  حوالي 30
اليوم.

أكياس بيضاوية بيضاء بحجم رأس الدبوس. وتبلغ دورة حياة قمل الرأس 

َمن الذي ُيصاب بقمل الرأس؟
 ينتشر بشكل أكثر 

ُ
يمكن ألي شخص أن ُيصاب بقمل الرأس! حيث

شيوًعا في األطفال في سن ما قبل املدرسة وفي سن املدرسة االبتدائية )من 
سن 3 إلى 12 عاًما( واإلناث. ومن املرجح أن ُيصاب األطفال بالقمل من 

أفراد األسرة وزماء اللعب أكثر من زمائهم في املدرسة.

كيف ينتشر؟
االتصال املباشر مع شخص ُمصاب.

االتصال غير املباشر باملمتلكات الشخصية لشخص مصاب مثل الفرشاة 
واألمشاط واملابس والفراش واألثاث املنجد والديكورات الداخلية 

للسيارة.

العامات واألعراض
 في مؤخرة فروة الرأس والرقبة 

ً
الحكة والخدش عادة

وخلف األذنين.
قروح على الرأس بسبب الخدش.

رؤية قمل أو صئبان.
تذكر: تلتصق الصئبان بجذوع الشعر

قد ال تظهر أي أعراض على بعض األطفال. ال تخلط بين 
األوساخ أو قشرة الرأس والصئبان.

ماذا تفعل إذا كان أحد أفراد أسرتك 
تمصاًبا بالقمل

•  يجب فحص جميع أفراد األسرة الذين يعيشون مع 
شخص مصاب للتأكد من وجود قمل الرأس.

• عالج أي فرد من أفراد األسرة مصاًبا بقمل الرأس.

طريقة عاج القمل

حذير: 

أسابيع على األقل.
3 •   استمر في فحص رأس طفلك كل يومين إلى   أيام ملدة أسبوعين إلى 3

 )FDA( استخدم منتًجا مضاًدا للقمل معتمد من إدارة األغذية والعقاقير   •

5
انقعها في شامبو مضاد للقمل ملدة ساعة واحدة.

م بإزالة القمل يدوًيا ملدة أسبوعين بعد العاج 
ُ
•   افحص شعر طفلك يومًيا. ق

 درجة فهرنهايت( ملدة 

متاح من دون وصفة طبية. يتوفر أيًضا منتجات بوصفة طبية.

ط الشعر باستخدام مشط دقيق األسنان إلزالة القمل والصئبان.
ّ

•   مش

 إلى 
•   عّقم جميع األمشاط والفرشاة قبل استخدامها مرة أخرى عن طريق غمرها 

في ماء ساخن )على األقل 

األولي.

•   أعد إعطاء طفلك العاج وفًقا للتعليمات املوجودة على العلبة أو امللصق.

•   اقرأ التعليمات قبل استخدام أي منتج واتبع جميع التعليمات.

 دقائق أو 13010

يجب أال يستخدم األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أو النساء 
رضعات أي منتج مضاد للقمل.

ُ
الحوامل أو امل

يجب على األشخاص املصابين بأمراض مزمنة أو كبار السن استشارة مقدم 
الرعاية الصحية لهم.



معلومات الوقاية
هل يجب معالجة جميع أفراد األسرة؟

يجب فحص جميع أفراد األسرة املقيمين مع شخص مصاب للتأكد من 
وجود قمل الرأس.

عالج أي فرد من أفراد األسرة مصاًبا بقمل الرأس.

هل البيئة املنزلية تحتاج إلى معالجة؟
•   يو�صى بالتنظيف الروتيني لبيئة الطفل، بما في ذلك غسل املابس 

ا في ماء ساخن.
ً
والفراش واملناشف املستخدمة حديث

•   يجب وضع األشياء التي ال يمكن غسلها في أكياس باستيكية محكمة 
الغلق ملدة أسبوعين.

م بتنظيف السجاد واملفروشات ومقاعد السيارة باملكنسة الكهربائية.
ُ
•  ق

تذكر: يمكن أن يعيش قمل الرأس بعيًدا عن مضيف بشري ملدة تصل إلى 48 ساعة 
وسوف تفقس الصئبان في غضون 7 إلى 10 أيام.

ماذا لو لم أتخلص من قمل الرأس بعد العاج؟
تابع لك.

ُ
استشر مقدم الرعاية الصحية امل

كيف يمكن وقف انتشار قمل الرأس؟
إن مفتاح النجاح في القضاء على عدوى قمل الرأس هو كسر دورة حياتها من خال العاج 

املناسب.

هل سأتخلص من قمل الرأس؟
نعم، ستق�صي عليه، لكن األمر يستغرق وقًتا. ال تثبط عزيمتك! األسباب 

الرئيسية الستمرار اإلصابة بالطفيليات هي:
• لم تتبع التعليمات املدّونة على املنتج.

• لم تزيل جميع القمل أو الصئبان.
عالج البيئة بدقة..

ُ
• لم ت

تذكر: يحتاج كل شخص مصاب بقمل الرأس إلى عاج كامل. لذلك، ال تقّسم عبوة 
واحدة من الشامبو أو حاوية من عاج الشطف بين األشخاص املصابين.

َمن الذي علي إباغه إذا كان طفلي يعاني 
من قمل الرأس؟

•  طبيب األطفال
•  غرفة الصحة املدرسية

•  زماء اللعب واألصدقاء املقربين خارج املدرسة

ال يوجد دليل على أن العاجات التالية 
فعالة:

•  مركبات الخل التي تّدعي أنها تذوب الصمغ 
املوجود على الصئبان “لتسهيل إزالتها”

•  املايونيز
•  زيت الزيتون

•  زيت شجرة الشاي
•  املستحضرات التي تّدعي أنها »تخنق« القمل

•  هام النفط
•   املواد الكيميائية املنزلية األخرى، بما في ذلك: 

الكيروسين، والبنزين، ومخففات الطاء، 
وزيت التربنتين
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