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  ممرضة مه مقذمة معهىمات                                       ربيع 2021      

 

قمل الرأس خالل أيام وضع حد لساعدنا على 
التخلص من القمل، 

 !فبراير/ شباط( 7-5) في الفترة 

!أمر طبيعي مثـل تفريش األسنان: تمشيط القمــــل  
 
 

إن تمشٌط القمل شًء هام لتجنب القمل، تماماً مثل أهمٌة تفرٌش األسنان 
جزء كتمشٌط التم ي كانالفعل أثناء عصر الفاٌكنػ وب. لتجنب النخر باألسنان

 ظهـور المشطمن روتٌن النظافة الصحٌة الٌومٌة، وٌرى فً قبور فاٌكنػ 
 ما على طول الطرٌق وقتفً لكن .  بالقبرحتى استمر معهم وقد هام عنصرك

من  اآلن حتى بدأ القمل ٌتمكن القمل مشط بواسطةتمشٌط ٌومٌا الفقدنا عادة 
.                                             رٌاض األطفالو/أطفالنا فً المدارس

                                                            
 

 احتضان هذه العادة  اآلنلٌس علٌناأقمل كل صباح، المشط القٌام بتمرٌر  المهم ٌرون أنه منالسؤال هو، إذا كان أسالفنا 
على  روتٌنٌة  من تمشٌط القمل عادةجعلا!  ووجه ضربة ضد القملغالفاٌكن افعل كفعل نفس الشًء؟نالقدٌمة مرة أخرى و

.                                               ٌفضل أن ٌكون ذلك كل ٌوم أو عندما ٌمكنك ؼسل شعركاألسبوع،/فً األقل مرة
     

 

نستطٌع سوٌاً تجنب انتشار وباء القمـل، بالمشاركة فً فعالٌات أٌام التخلص من القمل 

فبراٌر/ شباط     من 7-5  
 

 لتجنب أن نحصل على مشاكل انتشار قمل الرأس في ،المدرسة نود أن ندعو جميع اآلباء واألمهات
فبراير/ شباط .  للمشاركة في أيام ا لتخلص من القمل هذا الخريف .خالل عطلة نهاية األسبوع من7-5 

                                                               

 
 بانتمشيط أكثر تكىن ،  ما تحتاج إنى انقياو به نهمشاركة هى مه خالل انقياو بتمشيط انشعر نطفهك بىاسطة مشط انقمم

فبراٌر/ شباط وكهما ازداد عذد انمشاركيه  في وهاية األسبىع 5 – 7 
                                                                                              فرصتىـا أكبر نهتخهص مه مشاكم قمم انرأس أثىاء انفصم انذراسي

 
ٌساعد . مصاباً الحكة عندما كنت ما تشعر بذلك ألنه لٌست دائماً معـرفتك بلدٌك قمل دون قد ٌكون فً بعض األحٌان 

أخبر . ٌمكن أن تصٌب اآلخرٌنؾإذا كان لدٌك قمل ؾ. التمشٌط بانتظام على االكتشاؾ المبكر والتخلص من القمل بسرعة
فرصة لتتم ال، وٌحصل الجمٌع على وا تأثروا قدلفحص إذا كانالقٌام با حتى ٌستطٌع المحٌطٌن بكاآلخرٌن إذا كان لدٌك قمل 

.                                                                                                               فً وقت واحدالمعالجـــة
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 www.lusfri.nu شاهد الفٌلم فً –تعلم استخدام مشط القمل 

 

! شط هو أمر بالغ األهميةمالتخلص من القمل باستخدام ال
 
 

تؤكد كل من وكالة المنتجات الطبٌة والمعهد السوٌدي لألمراض المعدٌة والصٌادلة واألطفال والرعاٌة الصحٌة المدرسٌة، إلخ أهمٌة استخدام مشط 
 .القمل خالل عالج قمل الرأس

 بالتمشيط؟ أقوم عندما ممكنة نتيجة أفضل على للحصول فعله على ماذايتعين
 

قك بترطٌب الشعر قلٌال وابدأ فً استخدام مشط قمل أسنانه . خذ مشطا أو فرشاة عادٌة لفك خصالت الشعر المتشابكة وإزالة أي تعقدات فً الشعر
وحتى ٌمكنك . ٌمكنك استخدام قدربسٌط من البلسم الرشاش حتى ٌنزلق المشط بشكل أكثر سهولة على الشعر. قرٌبة من بعضها البعض ما أمكن

 . أو مرآةاء بٌضٌة ٌمكنك التمشٌط فوق قطعة ورقكثر وضوحارؤٌة القمل والبٌض الذي ٌسقط بشكل أ

 
 
 

 سٌمقتابدأ بتمشٌط الشعر من قمة الرأس، وقم بفرق الشعر عمودٌا و .1
 .الشعر إلى أقسام

 

 

 
 

افصل األقسام . قم بالتمشٌط خالل أقسام الشعر كل قسم على حدة .2
استمر فً . التً قمت بتمشٌطها عن تلك التً لم تقم بتمشٌطها بعد

 .التمشٌط باتجاه الرقبة

 

 
 

 

كن أكثر حرصا عندما تقوم بالتمشٌطبالفرب من خط الشعر أو  .3
 .الرقبةألن هذا هو المكان المفضل بالنسبة للقمل

 
  

 
 .ٌمكنك تعقٌم األمشاط المعدنٌة بؽلٌها لبضع دقائق. نّظؾ المشط بعناٌة عند انتهائك من التمشٌط

 
 

 
 
 
 
 
 

 
اختر مشط قمل بأسنان قرٌبة من بعضها البعض للؽاٌة حتى تكون : إرشاد

هناك مقاومة محددة عندما تشد المشط خالل الشعرمما ٌزٌد من فرصتك 
 . فً التخلص من بعض القمل مع كل حركة مشط فً الشعر
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