Abteilung Gesundheit

قمل الرأس )Kopfläuse (Arabisch
أولياء األمور،الوالدين،
عند وقوع قمل الرأس بالمدرسة أو بالروض ،يتوجب على أولياء األمور بالمشاركة في الحد من انتشاره .عدوى
االصابة بقمل الرأس ال يتم الكشف عنه بسرعة .فالقملة الصغيرة تزحف وتنتقل عند االلتقاء رأس برأس آخر ،و تمر بضعة أسابيع أو أشهر الى أن يتم
االنتباه الى انتشار العدوى .
للكشف المبكرعن االصابة بقمل الرأس عند طفلكم ،يجب عليكم في الست أسابيع المقبلة تمشيط شعر طفلكم و هو مبالل و ذلك مرة وحدة في األسبوع ألجل
مراقبة و االنتباه هل هناك اصابة بقمل الرأس
 شومبوان مرطب بلسم بالشعر حتى ال يبقى القمل ملتصقا بالشعر بل يتزحلق نسبيا
 غسلوا الشعر و ضعوا كما العادة
 مع البلسم المرطب الذي يمنع القمل من الهروب و البقاء عالقا بالشعر
 مشطوا الشعربعناية وذلك بمشط ضيق من البالستيك خاص للقمل أخد الشعر بشكل ،تدريجي خلصة شعر صغيرة
 واحدة تلو األخرى
 مسحوا المشط في قماش من ورق أبيض عند كل عمية تمشيط ثم انظروا في كل مرة الى تجمع القمل الذي يكون على
 شكل رمل أوحبة السمسم .يمكن كذلك استعمال العدسة المجهرية أو المكبرة للتأكد
المراقبة

أسبوع1

أسبوع2

أسبوع3

أسبوع4

أسبوع5

أسبوع6

التاريخ

عند االصابة بعدوى قمل الرأس:
عند حالة اإلصابة بقمل الرأس أوالصيبان( اليرقات) ،استعملوا مفعوال مضادا لقمل الرأس .يجب على هذا المفعول أن يكون مخوال ومسموحا باستعماله من طرف
الهيئة االتحادية للبيئة والحكومة االتحادية ومعهد تقييم المخاطر (بفغ)
استعملوا ذلك المفعول حسب طريقة االستعمال و قموا بعملية تمشيط الشعر و هو مبلل بشكل متكرر.
الطفل المصاب بقمل الرأس و المتلقي للعالج يمكن له الذهاب الى م ِؤسسته التربوية دون احتمال انتشار العدوى.

ليس هناك أي مفعول يقضي بشكل نهائي على بويضات القمل المغلقة لهذا يجب مجددا استعمال العالج مرة ثانية و ذلك بعد مرور تسعة أيام
يجب القيام به في اليوم الخامس ،التاسع ،الثالث عشر و السابع عشر تمشيط الشعرالمبلل و استعمال البلسم و في أربعة أسابيع المقبلة تمشيط الشعر و هو مبلل مرة
في األسبوع للمراقبة و هذه المراقبة يجب أن تشمل جميع أفراد العائلة.

بالتحديد .كما أنه

……………..…………………….………………...…………………….…………….…………….…………….
يتلزم عليكم كوالدين أوأولياء األمور بسرعة و في ظرف يومين تقديم هذه الورقة بمؤسسة طفلكم بالمدرسة أو الروض

لتسليم و المصادقة بالمدرسة أو الروض
أنا أِكد أن طفلي
...................................................................................................

االسم و اللقب
قد تمت عليه مراقبة قمل الرأس و لم يوجد أي قمل وال صيبان .سأقوم في الست أسابيع المقبلة كل مرة في األسبوع بتمشيط الشعر و هو مبلل لفحص وجود قمل
الرأس.

..............................................................
توقيع أولياء األمرالوالدين ،تاريخ

عالج قمل الرأس:
يوم1

المعالجة و
تمشيط الشعر
المبلل

يوم5

يوم9

المعالجة و تمشيط
الشعر المبلل

فقط تمشيط الشعر
المبلل

يوم 13

فقط تمشيط الشعر
المبلل

يوم 17

تمشيط الشعر مرة
في األسبوع
أسابيع المبلل
طيلة4

فقط تمشيط
الشعر المبلل

تاريخ
اذا وجدتم في اليوم الخامس عند تمشيط شعرطفلك قميالت صغيرة أو صيبنات فعليكم أن تستمروا باستعمال العالج في اليوم التاسع ،و ان تلك القميالت ال
تتسبب في انتشار العدوى.
يجب االنتباه الى أن القمل يضع بيضه بمنبت الشعرمباشرة و أن الشعريكبر بسنتمتر في الشهر .فاذا وجدتم قمال على بعد أكثر من سنتمتر من منبت الشعر
فهذا يدل على عدم انتشار العدوى وأنه ال حاجة في استعمال مواد العالج مجددا .عندما يتواجد القمل على بعد ثالث سنتمترا فهذا يعني أن عمره ثالثة أشهر!
المطلوب من اآلباء و األمهات ،هو عند إصابة طفلهم بالقمل اإلبالغ بذلك
فورا.

عدوى قمل الرأس تنتشر حسب العلماء عن طريق الزحف من شعر لشعر آخر و كذلك و حتما عند التقاء ضيق رأسا برأس .القمل ال يقدر العلى القفز و ال
على الطيران و يحتاج الى 31دراجة حرارية و ال يستطيع أن يعيش اال بالتغدى بدم االنسان.
يجب دائما تنظيف المشط و يجب كذلك غسل و تنظيف كذلك المناشف وغطاء السرير مع أن النظريات الحالية تقول بأن االكثار من التنظيف ليس حتما
ضروريا.
استعمال زيوت طبيعية و شمبوانات أو مواد أخرى ضد القمل ال ننصحكم بها و ليست حتما ضرورية.
بل اننا ننصح برط الشعر المصاب بالقمل للحد من التماسه أو التقاءه بالشعراآلخر.

عند الكشف عن وجود إصابة بقمل الرأس يجب على األهل اإلبالغ بذلك بالمدرسة  /الروض( حسب القانون الخاص بالحماية من العدوى الفصل§ 34
الطفل الذي أصيب بقمل الرأس يلزم عليه عدم الذهاب الى المؤسسة التربوية سواء المدرسة أو الروض
يجب على األهل المنتمين للجماعة التي انتشرت فيها العدوى على اإلبالغ كتابيا أنهم قاموا بفحص شعر رأس طفلهم وأن طفلهم غير مصاب بالقمل .اذا لم يتم
هذا االبالغ الرسمي يمتنع على الطفل الذهاب الى المدرسة أو
الروض.
يستطيع األباء و األمهات الحصول على استشارة خاصة بهم بهذا األمر و ذلك بمكتب الخدمات
الصحية.
الهاتف:
ت
حياتنا مكتبكم الخاص بالخدمات الصحية الخاصة
باألطفال و الشباب

…………………………..…………………….………………...…………………….

هذا تأكيد و مصادقة على القيام بالعالج الخاص باإلصابة بقمل الرأس
إني أصادق بأن طفلي

…………………………………………………
االسم ،اللقب

قد تم عالج شعره بالمفعول المسموح به ........................................................وتم تمشيطه و هو مدهون بالبلسم وذلك بالمشط الضيق.
اسم المفعول
سنقوم مرة ثانية أخرى بالعالج الثاني و باستعمال المفعول تسعة أيام بعد العالج األول كما أنه سيتم تمشيط الشعر المبلل في اليوم الخامس ،التاسع ،الثالث
عشر و السابع عشر.
…………………………………………………
امضاء أولياء األمر ،التاريخ

