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                                                      Dyrektorzy 
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W  związku  z  realizacją  „Wojewódzkiego  programu  profilaktyki  wszawicy”  oraz
pojawiającymi  się  sygnałami  ze  strony rodziców o przypadkach  wszawicy  w szkołach  ,
Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Nowej  Soli  przekazuje  najistotniejsze
informacje w sprawie.

Od 1.stycznia  2009 roku,  tj.  z  dniem wejścia  ustawy z dnia 05.12.2008r.  o  zapobieganiu
i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U 2018 poz.151) wszawica przestała
być zaliczana do chorób zakaźnych. Wynika to z faktu, że na terenie naszego kraju od lat nie
występują już choroby zakaźne przenoszone przez wszy (m.in. dur plamisty).

Co za tym idzie, wszawica nie jest objęta zakresem działania organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej  i  brak  jest  podstaw  do  wydania  decyzji  administracyjnej  nakazującej  dziecku
z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej. Decyzja o pozostaniu
dziecka w domu do czasu wyleczenia wszawicy znajduje się obecnie w gestii jego rodziców
lub  opiekunów.  Dlatego  działania  o  charakterze  przeciwepidemicznym  realizowane  przez
Inspekcję  Sanitarną  zmieniły  swój  charakter  na  ściśle  profilaktyczny,  skierowany  do
rodziców, jak i ich dzieci.

Wszawica  stanowi  obecnie  przede  wszystkim  problem  natury  higienicznej.
Podstawową zasadą w zakresie jej profilaktyki jest stała i systematyczna kontrola czystości
skóry  głowy  dokonywana  przez  RODZICÓW  lub  OPIEKUNÓW  i  natychmiastowa
likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.  W takiej sytuacji wskazane jest aby
rodzice poinformowali wychowawcę klasy. Kontrola czystości skóry głowy wszystkich dzieci



w  klasie  zarządzana  jest  przez  dyrektora  szkoły  i  odbywa  się  z  zachowaniem  zasad
intymności (indywidualna kontrola w gabinecie pielęgniarki szkolnej). 

Najistotniejszą kwestią zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wszawicy jest przeprowadzenie
kuracji  leczniczej  odpowiednimi preparatami  dostępnymi w aptekach oraz  skoordynowana
współpraca rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły z pielęgniarką szkolną.

Realizując  „Wojewódzki  program  profilaktyki  wszawicy”,  pracownicy  Promocji
Zdrowia  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-  Epidemiologicznej  w  Nowej  Soli  współpracują
z  pielęgniarkami  szkolnymi  oraz  nauczycielami  (szkolnymi  koordynatorami  programu),
którzy  jako  najczęstszy  problem  w  zwalczaniu  wszawicy  wskazują  scedowanie  przez
rodziców zabiegów systematycznej kontroli skóry głowy na tzw. obowiązek szkoły. 

Wobec  tego  pragnąc  zwrócić  się  do  rodziców  i  opiekunów  przekazujemy  w  załączeniu
informację skierowaną do nich. Mamy nadzieję, że będzie to również wsparcie dla Państwa
i skuteczne narzędzie dotarcia do rodziców z rzetelną edukacją. 

Zbliża się letnia przerwa w nauce, a tym samym okres, kiedy dochodzi do wielu zakażeń
wszawicą.  Dlatego  ważne  jest  aby  uwrażliwić  rodziców  a  przede  wszystkim uczniów na
przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej oraz dokonanie przeglądu skóry głowy
przez rodziców po powrocie dziecka z obozu, kolonii czy wycieczki.

Na zakończenie pragnę przypomnieć, że naszym wspólnym dobrem jest wspieranie
zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci. Dlatego zachęcamy do stałej współpracy z Inspekcją
Sanitarną w zakresie ogólnie pojętego zdrowego stylu życia.

W załączeniu:

Informacja dla rodziców dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

Stanowisko GIS dot. profilaktyki i zwalczania wszawicy

                                                                                              

                                                                                           Z poważaniem


