Wszawica – problematyczna choroba pasożytnicza
To choroba pasożytnicza, którą powodują wszy ludzkie. Rozprzestrzenia się szybko.
Aby się zarazić, wystarczy kontakt fizyczny, o co przecież podczas wspólnej zabawy
nietrudno. Do zarażenia może dojść także wtedy, gdy maluch pomyli się i założy
nieswoją czapkę, albo wepnie we włosy zainfekowaną spinkę. Dorosłe wszy często
są niewidoczne gołym okiem, ale codziennie składają jaja wielkości główki od szpilki,
z których po czterech dniach wylęgają się larwy. Niepokojącym objawem jest częste
drapanie się dziecka po głowie. Rozdrapywanie skóry powoduje natomiast, że
pokrywa się ona swędzącymi grudkami. Jak walczyć z wszawicą? Ważne jest
zachowanie higieny, a gdy dojdzie do zarażenia – użycie specjalnego szamponu,
płynów, lotionów czy maści, dostępnych w aptece bez recepty. Ścinanie włosów nie
jest konieczne.
1.Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca
2003 r.w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i
młodzieżą (Dz.U.Nr 130,poz.1196)oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka
odstąpiono od procedury kontroli czystości głów na terenie szkół czy przedszkoli
.Budziła ona wiele kontrowersji a zdaniem wielu naruszała poczucie godności
dziecka . Dlatego obecnie nie wolno ani pielęgniarce ani nauczycielowi
przeprowadzać publicznie kontroli czystości uczniów. Należy pamiętać , że wszelkie
informacje dotyczące stanu zdrowia są objęte tajemnicą medyczną i szczególną
ochroną .Dyrekcja szkoły ,przedszkola i nauczyciele nie mają prawa do informacji o
stanie czystości danego dziecka.
2.Placówki oświatowe mają obowiązek dbać
o
zapewnienie dzieciom
bezpiecznego i higienicznego pobytu na jej terenie (Dz.U.z 2004 r.Nr 256.poz.2572
z późn.zm.)
Placówki oświatowe
zobowiązane są także
do prowadzenia działań
profilaktycznych. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki,
prezentacje multimedialne, materiały informacyjne w formie ulotek)skierowaną do
dzieci i rodziców.
3.Bardzo ważna jest więc postawa Rodziców w utrwalaniu właściwych nawyków
higienicznych od najmłodszych lat związanych z korzystaniem z rzeczy osobistych
jak grzebienie, szczotki, nakrycia głowy. Niezmiernie ważna jest także systematyczna
kontrola i sprawdzanie skóry głowy dziecka a także jej właściwa pielęgnacja poprzez
częste mycie włosów , codzienne czesanie i szczotkowanie włosów .
4.Objawy wszawicy;
-.Drapanie się . Na skutek ssania krwi przez pasożyty dochodzi do miejscowego
podrażnienia z masywnym świądem;-.Wszy na grzebieniu .Jednym ze sposobów na
zdiagnozowanie wszawicy jest przeczesanie mokrych włosów gęstym grzebieniem .
Należy potem obejrzeć grzebień i sprawdzić ,czy znajdują się na nim wszy

-.Wszy lub larwy (gnidy)we włosach są dobitnym dowodem na istnienie problemu
wszawicy
5.Jak leczyć?
-.Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu , dostępnego w aptece bez
recepty
Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy gęstym grzebieniem specjalnie
zakupionym do tego celu (zabieg ten usuwa martwe wszy oraz odklejone gnidy)
Potem grzebień należy starannie oczyścić poprzez zamrażanie lub zanurzenie go
w gorącej wodzie

Zastosowanie preparatu należy powtórzyć po 7 dniach. Ważne jest aby grzebienie,
szczotki , ozdoby do włosów wygotować albo zniszczyć .Należy także wyprać
pościel, ubrania, pluszaki w temp. co najmniej 60 stopni.Rzeczy , których nie można
wyprać należy spryskać preparatem owadobójczym i umieścić w foliowym worku na
10 dni .
● Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej sanepidu oraz naszego
przedszkola.
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