WSZAWICA
algorytm postępowania

START WSZAWICA
Jestem
rodzicem/opiekunem

Jestem dyrektorem
placówki

Jestem pielęgniarką
medycyny szkolnej

a) Systematycznie sprawdzaj stan
higieny swoich dzieci.

a) Zwróć się z prośbą o dokonanie
przez pielęgniarkę lub osobę
upoważnioną do kontroli czystości
skóry
wszystkich
dzieci
w
klasie/grupie z zachowaniem zasad
intymności ( kontrola indywidualna
w wytyczonym pomieszczeniu).

a) Zawiadom rodziców dzieci,
u
których
stwierdzono
wszawicę
o
konieczności
podjęcia
niezwłocznych
zabiegów higienicznych skóry
głowy.

b) Każdorazowo, gdy rozpoznasz u
swojego dziecka objawy wszawicy,
masz obowiązek poinformować o tej
sytuacji
instytucję,
do
której
uczęszcza twoje dziecko, aby można
było
podjąć
kolejne
działania
profilaktyczne w danej klasie/grupie.

b)
Poinformuj
wszystkich
rodziców o stwierdzonej wszawicy
w grupie, zalecając rodzicom
codzienną kontrolę czystości głów
dzieci oraz pozostałych głów
domowników.

b) Poinformuj o konieczności
poddania się kuracji wszystkich
domowników.

c) Po rozpoznaniu wszy u swojego
dziecka
niezwłocznie
podejmij
działania eliminujące wszy
(zabieg leczniczy).

c) Udziel rodzicom/opiekunów
niezbędnej pomocy, w sytuacji
kiedy rodzice zgłaszają trudności w
przeprowadzeniu kuracji np. brak
środków na zakup preparatów.

c) Monitoruj skuteczność
działań; jednocześnie informuj
dyrektora placówki o wynikach
kontroli i skali zjawiska.

W razie potrzeb instruuj
rodziców o sposobie działań

d) Sprawdź czy pozostali domownicy
nie mają objawów wszawicy. Jeśli tak,
eliminuj
wszy
u
wszystkich
domowników.

d) Po upływie 7-10 dni kontroluj
stan czystości skóry głowy dzieci
po przeprowadzonych kuracjach
przez rodziców.

e) Zadbaj o higienę miejsca
zamieszkania: pościel, ręczniki, czapki,
maskotki prać w temp. min.55’C,
wyprasować w miarę możliwości
żelazkiem.

W razie stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań:
pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia
radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o
konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych
przez rodziców dziecka oraz udzielenie potrzebnego wsparcia).

WSZAWICA
algorytm postępowania

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi WSZAWICA nie znajduje się w wykazie
chorób zakaźnych. Natomiast zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami
zewnętrznymi.

Zatem, decyzja o pozostawieniu dziecka w domu, do czasu usunięcia wszy, nie
wymaga interwencji organów władzy publicznej ( Inspekcja Sanitarna) w trybie
przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w
gestii rodziców lub opiekunów.

Należy pamiętać, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte
przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w
placówce był możliwie najkrótszy.
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