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من شخص إلى آخر، غالًبا عن طريق التالمس من 
رأس ألخرى، وأحياًنا أيًضا عن طريق األشياء التي 

تالمس شعر الرأس )مثاًل أغطية الرأس،
واألوشحة، وفرشات تصفيف الشعر، وُدمى 

الحيوانات، وخالفه(.

في حالة اإلصابة ألول مرة يمكن التصريح 
بالعودة إلى حضانة الرعاية اليومية لألطفال كيتا، 

إذا كان الوالدان قد قاما بتطبيق العالج بشكل 
سليم وقدما إقرار كتابي بتطبيق العالج.

أما في حالة اإلصابة لثاني مرة فإنه ال يمكن 
التصريح بالعودة إلى المنشأة المجتمعية إال 

بموجب شهادة طبية.

يتم العالج من خالل تناول دواء. من شأن العالج 
أن يقتل القمل واليرقات. ويلزم دائًما اتباع عالج 

ثان بعد 8–10 أيام من انتهاء العالج األول.
يتم إزالة بيض القمل بعد العالج بالدواء من 

خالل التمشيط الجيد للشعر الرطب باستخدام 
المشط المخصص لبيض القمل.

• قم بتنظيف األمشاط والفرشات وتوكات الشعر 
ورابطات الشعر في محلول صابوني ساخن 

باستخدام فرشاة ناعمة.
• اغسل أغطية الرأس وبياضات السرير بدرجة 

حرارة 60° على األقل دون استخدام برنامج غسل 
اقتصادي.

• احفظ قطع المالبس غير القابلة للغسل 
وكذلك ُدمى الحيوانات القماشية لمدة 3 أيام في 

كيس بالستيكي ُمحكم الغلق أو احفظها لمدة 24 
ساعة في درجة حرارة -15°م في درج التجميد.

• ينبغي تنظيف جميع األسطح التي تالمست مع 
شعر الرأس باستخدام مكنسة كهربائية.  

طرق اإلصابة

األعراض

التصريح بالعودة

العالج

إجراءات أخرى

في حالة اإلصابة بقمل الرأس ال يجوز 
الذهاب إلى المنشأة المجتمعية. يجب 

اإلبالغ عن اإلصابة بقمل الرأس على الفور لدى 
إدارة المنشأة المجتمعية وفي حالة اإلصابة 

في حضانة الرعاية اليومية لألطفال كيتا ينبغي 
على جميع اآلباء فحص أطفالهم من حيث 

اإلصابة بقمل الرأس. يمكن لآلباء اكتشاف 
اإلصابة بأنفسهم، وتطبيق عالج مناسب، ثم 

يقومون بتأكيد ذلك في بالغ كتابي منفصل.

اإلبالغ اإللزامي

طفيليات بحجم 2–3 مم على شعر رأس اإلنسان. 
وهي تمص الدم من فروة الرأس بواسطة أدوات 
فمها عدة مرات يومًيا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى 

حكة     شديدة.
البيض الصغير البيضاوي بحجم 0,8 مم للقمل 

ُيسمى "بيض القمل"     ويلتصق بالقرب من خط 
بداية الشعر. يتم التعرف على اإلصابة بشكل جيد 

للغاية في منطقة خلف األذنين وفي منطقة 
1الصدغ والرقبة     . 

2

3

المزيد من المعلومات على:


