القمل عن معلومات
)Informationen zu Kopfläusen (arabisch
طرق انتقال القمل





الخاىل من
زحف القمل من رأس المصاب إىل رأس الشخص
ي
ر
المباش ن
بي شعرهما ،وهذه
القمل ،وذلك عن طريق االتصال
ن
الحالة تحدث بنسبة كبية يف المدارس ورياض األطفال،
ه فئة اطفال.
لذلك أكي فئة مصابة بالقمل ي
استخدام فرشاة الشعر الخاصة بالمصاب.
ينتقل قمل الجسم عن طريق المالبس.

ر
فية الحضانة



كيفية عالج القمل
اليوم األول بدء العالج ر
مباشة عند اكتشاف القمل ,باستخدام المواد
العالجيه و التمشيط  Nissenkammالرطب بمشط
اليوم الخامس  :تمشيط الرطب إلزالة اليقات و البيوض.
ر
العاش :التمشيط مرة أخرى مع منظفات القمل
اليوم الثامن,التاسع,
لقتل يرقات أواخر البيوض
الطبيه المنتجات

ّ
فالقمل يستطيع العيش لمدة ال بأس بها عىل األدوات
والمالبس.

-Nyda
-Jacutin Pedicul
Fluid
-Hedrin Once Liquid
Gel

األعراض



-BiomoPedicul 0,5%
-Infectopedicul

وجود حكة شديدة ن يف فروة الرأس.

تكاثر القمل
 يتكاثر القمل بالبيض ،حيث تضع القملة بيوضها عىل جذور
الشعر
ى
تبف بيضة القملة ملتصقة بالشعر أسبوع ،وتجدر اإلشارة إىل

أن البيضة تلتلص بالشعرة بواسطة مادة دهنية
ّ
 تكي القملة بشكل شي ع ،حيث إنها تصبح قادرة عىل البيض
ّ
وعمرها ر
عشة ّأيام فقط ،.كما أن دورة حياة القملة ال تتجاوز
الشهر
ن
صابي الدخول إىل أي مرافق مجتمعية (رياض األطفال ,المدارس )..إال بعد الحصول
ووفقا للمادة  )1( 34من قانون حماية العدوى ،ال يسمح لألشخاص الم
ن
.
الطب يف شكل مكتوب،
التقرير
يكون
ان
يمكن
الوالدين
جانب
من
األوىل
للعالج
الصحيح
طب ،لم يعد هناك أي خطر من زيادة االنتشار أو التنفيذ
عىل
ي
ي
تقرير ي
ن
شكل شخص أو ن
هاتف .ومن حق المؤسسة المجتمعية أن تحتفظ بحق تقديم شكوى ن يف أي حال!
وكذلك يف
ي
ي
وفقا للمادة  )6( 34فإن إدارة المرافق المجتمعيه ملزمة باإلبالغ عن إصابات القمل فورا إىل السلطة الصحية وتقديم البيانات الشخصية.
مسؤولي عن تنفيذ تدابي العالج ،و كما يجب أيضا تأكيد تنفيذ العالج .ومن المهم بشكل خاص ألداء العالج ن
ن
الثان بعد 10-8
اآلباء واألمهات عىل حد سواء
ي
أيام!
التدابي الصحية
ر
يجب تنظيف األمشاط ،وفرشاة الشعر ،ودبابيس الشعر في الماء الساخن والصابون.

يجب تغيير أغطيه االسره والمناشف والبياضات على فترات أقصر.

أغطية الرأس ،واألوشحة ،وغيرها  ,التي يمكن أن تكون قد اننقلت اليها العدوى يجب أن تبقى في أكياس بالستيكية

لمدة  3أيام.
في بعض الحاالت ،قد يكون من المفيد عالج األشخاص الذين هم على اتصال (على سبيل المثال ،أفراد العائلة

المقربين) بشكل وقائي

لمزيد من المعلومات



