سرادملا وذ "ماھنوتس" قدنف
ةيموكحلا
ةيحصلا تامدخلا ةرادا
ضرغلا مييقتو ةسارد) سارلا لمقل PEDICULOSIS
ببسب بيغتلا ليلقتو بالطلل ىميداكالا ءادالا ةدايز عم ,ةساردلا نس ىف مھ نيذلا نيب سارلا لمقل راشتناو ءاوتحال
ةيعمجلاو لافطالا بطل ةيكيرمالا ةيميداكالا .تاسرامملا لضفا ةيبط/ضيرمتلا نيمدختسم بالطلا داعبتسا ةرورض
ضارمالا ىشفت نم دحلا ىف ةلاعف ةادا وھ سيل داعبتسالا .سرادملا ىف "ةعمش" ديؤت دعت مل سرادملا تاضرممو ةينطولا
ىلع ىوطنت ىتلا تالاحلا ىف , 2002(.رنيف & , 2010; 2010 Bocchini Frankowski &; Frankowskiلمقلا
ىلع ظافحلاو مصو عنم ةضرمم نا ناكمب ةيمھالا نمو ,ةيسردملا ةيحصلا اياضقلا عيمج ىف لاحلا وھ امك ,سارلا لمقل
 )2007).ةرسالا ةيرس ىف قحلا كلذكو بلاطلا ةيصوصخ
ةيسايق
لثمت سارلا لمقل ال .ءايصوالا/نيدلاولا راطخاو حئاوجلا لمقلا ىح ىف هبتشي لفط ىا سار ةضرمملا ةسردملا سردتسو
و ةراذقلا ىلع ةمالع وا ايحص ارطخ
ةوطخ ال لمقلا .ةماعلا ةحصلا ئراوط ةيباجيا تسيل لمقلا , 2002(.رنيف &  (Frankowskiضرملا راشتنا نع ةلوؤسم تسيل
ثدحي تالاحلا مظعم ىف ةكرحلا لقان .فحزلا مھنا ريطت وا
. 1991).نورخاو ,درفلا ءوبوم  Chungeرخا سيئر عم رشابملا لاصتالا قيرط نع
.ةسردملا لوخد لبق لمقلا شيعلا مدع نم ققحتلل ةضرمم رظنيسو سارلا لمقل اجالع ىقلت نا دعب سرادملا ىلا لافطالا ةدوع
, 2004(.نسناھوي رمليغ توكس) ضرم ىاب طبترت ةعمش دوجو نا نيبت ةلدا الو ةطشنلا ةباصالا ىلا ريشت ال ةعمش دوجو
لافطالل حمسي امدنع لمقلا ىشفت مدع  )2002) Hootmanىسردملا طسولا ىف اھلقن نكمي ال لمقلا نا ىرخا تاسارد نيبت
,نسناھوي &  Gilnerتوكس) عبرملا رتملا ىف ةعمش ةجردلا ىف ءاقبلاب
بلاطلا فرعت ةررضتملا ةفدھتسملا دنتسي تارابتخالا ءادا  pediculosisتاضرمملا 2004).
ةدحاو ةئف ىف لمقلا شيعلا ددعت ساسا ىلع طقف ,اھتيلاعف تبثي مل اھدحو ةعمش ىلع ةلماك ةقبط .ةرسالا دارفاو ةقيثو تالاصتا
, 2002).رنيف & , 2010; Frankowskiضارمالا
ءارجالا
.بلاطلل ةيسردملا ةضرمملا سرديسو ,سارلا لمقل اھتباصا ىف هبتشي تالاح ىا نع غالبالا ىدلو
.لمقلا شيعلا وا ةعمش قيبطتلل ةلباق سارلا ةورفو رعشلاب ةيانعلا نم مغرلا ىلع ةصحاف ةرظنب هددحيس ةباصالا نا
نيعلاب اھتيؤر نكمي (دومع ىلع ضيبلا رعشلا ىدامر ىلا ضيبالا تيبلا ىف ةرذقلا) عبرملا رتملا ىف ةعمش لمقلا
ةايح ةرود ,سارلا ةورف ىف ضيبلا نال ذيفنتلل ةلباق ربتعت ال سارلا ةورف نم ةصوب ¼ نم دعبا ىھو ةعمش .ةدرجملا
.اتيم وا ةغراف اما (اتقو قرغتسي ةصوب عبر) رعشلا ومن زواجتي ةعمش ةياو ,ىلاتلابو ,ةريصق

ددحتسو

ديربلا ربع كمالعا متيس ءايصوالا/مالا (عبرملا رتملا ىف ةعمش درجم وا لمقلا) ةباصالا ةدش ةضرمملا
سارلا لمقل ةشاش تامولعم" رظنا) بالطلا عم لزنملا ىلا تلسرا ةركذم وا/و ,فتاھلا وا ىنورتكلالا
ناك اذا وا لزنملا ىلا بھذا نا ادبا حيرم ريغ لفطلا ناك اذا ددحيس ةضرمملا ءابولا اذھ ساسا ىلع "(.نيدلاولا
راشتنا ىلع ءاضقلل ,سارلا لمقل ايجولويبلا نع تامولعم مدقتس ءايصوالا/دلاولا .ةسردملا ىف ءاقبلا نم لفطلا
ةضرمم عم الوا لوخدلا لجست نا بجي بلاطلا ناو ةعمش لمقلا ةيلزنملا تالاصتالا ةساردل تاھاجتاو بيلاسا
.ىلاتلا مويلا ىف ةسردملا ىلا ةدوعلا دنع
.ةساردلا مايا نم ىقبت امل ةيساردلا لوصفلا ىف ىقبتس بلاطلا ةعمش ولو فاشتكا

.ارخؤم ةصاخو ةبلطلا ةرثاتملا هسار رشابملا حجرالا ىلع ةفدھتسملا بالطلا صحفب نوموقيس ةسردملا ةضرمم
اذا .جالعلا مواقت لمقلا وا ةيباجيالا جئاتنلا ةلاح ةعباتم ةيحصلا ةياعرلا ريفوت ىلا لاحيس ءايصوالا/ءابالا نيدجلا
مھتداعا متتس ةلاسر ةعساو ةئف تقولا كلذ ىف هئالمز عيمج صحف متيس ,ةررضتملا تائفلا ىدحا ىف بالط ةثالث
).ةلاسرلا لوصفلا ضرمملا نم تاظحالم" رظنا(
:سرادملا ىلا بالطلا ةدوع دنع
مويلا ىف ةسردملا ىلا ةدوعلا ةيرح لمقلا  be liveبلاطلا .ةسردملا ةيادب ىف لمقلا دوجو رعشلا
.ىلاتلا

بلاطلا ةسارد

.ةعمش ولو ةسردملا ىف ءاقبلا بالطلا .لمقلا شيعلا دوجو اذا سرادملا ىف بالطلل حمست
:سارلا لمقل قلعتت ةيفاضا تامولعم
سار ىلع ءابالا عيجشت ىرجيسو .راعشالا دعب نكمم تقو برقا ىف جالعلا نم ققحتلا ىلع ءايصوالا/ءابالا
.جالعلا عجنا وھ عيباسا  3ةدمل موي لك ةعمش كف .فاشتكا دعب عيباسا  2-3لقالا ىلع ايموي لفطلا
نيفظوملا ىلا ميلعتلا ةيسردملا ةضرمملا رفوتسو .نيرخا بالط عم لاصتالا هسار نم بالطلا
.سيردتلا ةعاق ىف لمقلا شيعلا وا/و ةعمش عم لماعتلا ةيفيك ناشب

عجشتي فوس

دق نكلو فولاملا ريغ ةرشابملا ريغ ةكرحلا لقان (.هسار) رشابملا ىداملا ربع لاسرالا اعويش لئاسولا رثكا
ردصم سيل سرادملا .صخشلا اھب اولصتا ىتلا رعشلا تاراوسسكاو تاعبقو شرفلا سبموك رطاشت نم ثدحي
.اھضويب عضول كرعش دومع ليصوت لھسلا رعش هنال ةفيظن لضفت لمقلا .لاسرالا
.سارلا لمقل ةباصم اھناب بالطلا ةيصوصخ

نوفظوملا ظفتحيسو

لضفا ناشب تاھيجوت ىسردملا عمتجملا ةيعقوت ىنھملا ميلعتلا ريفوتل ةحصلا حاتفم ىھ ةسردملا ةضرمم
,نمضتي ,ةلكشملل قيقد مييقت ءارجا ليھستل فادھالا ةيسردملا ةضرمملا  pediculosis.ةرادا ىف تاسرامملا
ىلا ليلقتلاو ةرطخ نوكت نا لمتحي ىتلا ةيئايميكلا داوملل ضرعتلا عنمو ةياقولاو ةحصلاب ةقلعتملا تامولعملا ريفوت
دح ىندا
.بايغلا ةسردم
ةسايسلا راطا ىف قئاثولا ةمعادلا قئاثولا
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ايرود مادختساب سرادملل لمقلا نع تامولعم ةماعلا ةحصلا
* لمقلا ءابالا ىلا ةھجوم ةلاسر حاتتفا
* ءاقبلا تاوطخ -10لمقلا") نايبلا ىميلعت عقوم سارلا لمقل ةيرود
)"لبقتسملا
* قئاقح  10تاضرمملا  ("SPSبيولا عقوم لمقلا نع قئاقح  10تاضرمم
)"لمقلا
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ةضرممنم ANDOUTح ةماع تامولعم
ةيرشبلا ,سارلا ةورف ىلع شيعت ىتلا تارشحلا نم اليلق ةجعزم )وا( جولثلا pediculosis Lتيمح
ةريغصلا عدوت ىھو ) 1/8نم لقا( رتيرك بماك رمسالا نوللا تاذ ةريغص ىھو مدلا ىذغي
نال سارلا ةورف نم ملم  2 - 4رجتم لخدم "ةعمش" مساب ةفورعملا ضيبلا ضيبا/ىدامر
.ةعاس  48نم رثكال شيعلا مھنكمي ال .خيرفتلا ىلع سارلا ةورف نم ءفد ةجاحلا ضيبلا
ةرارحلا تاجرد ىف شتاھ لقت ال ضيبلاو تارشحلا رابكلا سارلا ةورف نع اديعب
.سارلا ةورف نم ةبرقم ىلع
تسيل اھنا .
راظتنالا ىف لھسا رعش هنال ةفيظنلزانم نوبرشي نوبحي وا ةماعلا ةحصلا فعض عقوت
.بوكرلا وا ريطي ال فحزلا ىھو هسار ,رشابملا لاصتالاقيرط نع لمقلا !لاحتو
.تجلوع دق اھنا الا مھلزانم ىف ءاقبلا ,لفطلا ىلع روثعلا درجمبو
:لمقلا تيمحلبق ءاقبلاS

ةصاخ سارلا ىف طارفالا :ةنشخ وا ةكحلاب سارلا لمقل ضارعا/تامالع ةبقارم 1 -
.ةبقرلا ىف بان نينذالا فلخ
ةيعيبطلا مادختسا ىلع دعاسي هنا لقالا ىلع عوبسالا ىف ةرم/ةعمش لمقلا ضيب ةرسالا دارفا 2 -
.ةربكم ةسدع ءوضو
.لمقلا ىلع هتلئاع دارفا طقف جالعلاىلع كبيبط رشتسا3 -
مظعم حصني ةعمش لمقلا لتقت ) (pediculocidesةداضملا ةيودالا
.مايا  7 10تاجالع بلطتت ةيئايميكلا داوملا هذھ
جتنملا مادختسا.ةيلاعف رثكا نوكتلتاميلعت امك طبضلابهذھ ةصصختملا وبماشلا مادختسا 4 -
.ةنيزحلا نينيعلا ءاقبا صاصتما ىلع
ةيلاعف رثكالا ليبسلا وھ ىقارلا ةننسملا ةيندعملا طشم عم )ضيبلا( ةعمش عيمج ةلازا 5 -
.ةلمم لمعلا اذھ نوكي دقو ,اھنم صلختيو
ةنخاسلا ةففجملا ) 130 (54.4ىف اھلسغ نكمي ىتلا داوملا ةءوبوم لسغت 6 -
)خلا ,سبالملاو ,دئاسوو ةرسا( .تاعبق
نكمي ثاثالا ديجنت ةشمقاو ,ةرسالاو ,داوملا نم اھريغو ةيصخشلا بعلو 7-
ىف بعشلا نع مھداعبا نكمي فيظنت سبالملا وا رعشلا ففجمو راح ءامب لسغت
.قلق كانھ ناك اذا مايا  2نم رثكال )كيتسالب سيك
;ةرارحلا ةجرد بسح سارلا ةورف نم مايا  1 - 2ةدمل سارلا لمقل شيعي نا نكمي 8 -
داجسلاو قباوطلا غارفلا .ايرورض سيل ةئيبلا ىواميكلا جالعلا
.ثاثالاو شارفلاو
عبرملا رتملا ىف ةعمش ةلازا فاشتكا دعب عيباسا  3ىلا  2نع لقي ال ام ىلا ايموي نوھجوتي نم ققحتلا ةلصاوم9 -
.جالعلا عجنا وھ عيباسا  3ةدمل موي لك
طاشنلا ىف ةكراشملا مدع ىلع كلفط عيجشتب لمقلاب ةباصالا عنم ىلع دعاسي 10 -
نيذلا مظعمو ,لمقلاو لقتست نا ةرسا ىا نا ملعنو ,لاصتالا هسار بابسا
.ةدحاو ةرم لقالا ىلع ترم ءابالا نم

:ةلئسا ةيا كيدل تناك اذا ةضرمم لصتا
__ ____ ______ ______ _______________

_ ___ __________________
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