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 أوتشا

شا
اوت

 –
جل 

لعا
ة ا
جاب
ست
 اال
وق
صند

من 
يل 
متو
ل ب
سائ
الر

ذه 
ر ه
طوي
مت ت

w
w

w
.a

n
er

a.
o

rg
  -

ية 
صح

ا ال
نري
ت أ
رشا

ن

معًا نتفادى 
القمل

ما هو القمل؟
هو حرشة صغرية جدا تعيش يف شعر الرأس، احلاجبني 

و الرقبة، فتلتصق به و تتغذى و تبيض.
كيف تنتقل عدوى القمل؟

• عـــرب مشـــاركة األغراض الخشصية اكملشـــط، فرشـــاة 
الشـــعر و أغطية الرأس و مشـــاركة الفرش مع االخشص 

املصاب بالقمل.
• عرب اإلحتاكك القريب و املبارش اكللعب عند األطفال.

كيف أعرف إن اكن أحد أفراد عائليت مصاب بالقمل؟
• أنظر و أتفحص شـــعر الـــرأس و احلاجبني: بإماكين رؤية 
البيض بالعني املجردة وراء األذنني حيث يلتصق بالشعر و 
يبدو حكبوب المسسم الصغرية. يعاين املصاب بالقمل من 

احلكة يف أغلب األحيان. 
كيف أمحي نفيس و عائليت من القمل؟

• ال أتشارك األغراض الخشصية مع الخشص املصاب.

• أتفقد و أحفص شـــعر أفراد عائليت باسمترار (لك يومني) 
للتأكد من عدم وجود مقل أو بيض القمل.

• أغيل البياضات و مالبس املصاب و أمشهسا.  

رسائل حصية 
 - ٣-

ة، ال داع للحرج فالقمل 
عـــىل فكـــر

ل قلة نظافة أو إتســـاخ – 
ليس دلي

إن اإلكتظاظ الساكين احلاصل هو 

السبب الرئييس لتفيش القمل...

• أحفظ أغراض الخشص املصاب 
اخلاصة( كغطاء الرأس و الثياب) يف كيس حممك 

اإلغالق  ملدة اسبوعني للتخلص من القمل.
 كيف أعاجل القمل؟

• أستعمل الشامبو اخلاص بالقمل، وفق إرشادات 
اإلستعامل املرفقة مع املنتج.

• أستعمل ثيابًا نظيفة بعد العالج و اإلستحامم.
• ملدة اسبوعني بعد اإلستحامم، أجزء الشعر إىل خصل. 

صغرية وأمشطه باملشط اخلاص بالقمل. 
• خالل األسبوعني، أغيل املشط ملدة مخس دقائق أو 

أنقعه بالديتول ملدة ساعة. 
• يف حال بيق بيض يف الشعر بعد المتشيط، باإلماكن 

التخلص مهنم باليد أو عرب قص اجلزء من الشعرة حيث 
التصق البيض.

ال أستعمل هذه املواد يف عالج القمل:
اخلل، زيت الزيتون، املايونزي، كرمي الشعر املرطب، مواد 

تنظيف - فهي ال تعاجل القمل وقد تؤدي إىل مشالك 
ُأخرى.

أهيل األعزاء،
آمل أن جتدمك هذه الرســـالة بصحة جيدة. إمسي ليىل و أريد أن أشـــاركمك 
جتربـــيت عندما أصيبت إبنـــيت مىن بالقمل. إنتقلت إلهيـــا العدوى من أحد 
األصدقـــاء يف املدرســـة. اليوم أشـــاركمك بعض اإلجـــراءات اليت مقنا هبا 

ملعاجلة وتفادي انتشار العدوى لبايق أفراد العائلة.


