PROCEDURA POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA WSZAWICY
W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU GEDANENSIS
1. Podstawy prawne:
- Art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst. Jedn. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
- Wszawica jest chorobą pasożytniczą i nie jest zaliczana do chorób zakaźnych, tak więc w przypadku wszawicy nie ma
regulacji prawnej i obowiązku stosowania procedur jak w przypadku chorób zakaźnych i zakażeń – por. Ustawa
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570)
2. Cel i zakres procedury:
Procedura ma na celu zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum
i przedszkolu Gedanensis oraz w przypadku wystąpienia przypadku wszawicy - chronić przed rozprzestrzenieniem się jej
w placówkach.
3. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności (szczegółowe postępowanie – pkt. 5.):







4.

Rodzice (opiekunowie prawni) - odpowiedzialność za:
- sprawdzanie na bieżąco włosów własnego dziecka, szczególnie po powrocie z kolonii i w czasie świądu
- w momencie wystąpienia wszawicy u dziecka: zatrzymanie go w domu aż do całkowitego wyleczenia,
podejmując właściwe działania lecznicze (opis działań: poniżej, pkt. 5.)
Nauczyciele oraz inni pracownicy - odpowiedzialność za:
- natychmiastowe zgłaszanie pielęgniarce lub dyrektorowi podejrzenia pojawienia się wszawicy w placówce
Pielęgniarka szkolna - odpowiedzialność za:
- podejmowanie działań profilaktycznych w placówkach Gedanensis, m.in. kontrolne sprawdzanie włosów wśród
uczniów
- zgłaszanie przypadków wszawicy dyrektorowi
- kontakt i dalsza współpraca z rodzicami dziecka w celu wyleczenia
Dyrektor: zapewnia dzieciom oraz pracownikom higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i szkołach, ma rolę
decyzyjną w postępowaniu w przypadku wystąpienia wszawicy.
Co to jest wszawica?

UWAGA! Wszawica NIE JEST chorobą wynikającą z zaniedbania, z nie zachowywania właściwej higieny ciała.
NIE należy traktować jej jako wstydliwej sprawy! Zarazić się może każdy, bez względu na status społeczny.
Odsyłamy Państwa do stron www
w dniach od pn-pt w godzinach od 9-15).
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http://madrzy-rodzice.pl/2015/06/wszawica-choroba-jak-kazda-inna/
http://wszawica-sora.pl/
5. Opis procedury – podejmowane działania krok po kroku:
1) Pielęgniarka szkolna dokonuje kontroli stanu skóry głowy i włosów wszystkich dzieci w grupie. Reaguje
przeglądem głowy na każdy zgłaszany świąd skóry głowy.
2) Pielęgniarka szkolna, wychowawca grupy lub dyrektor zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono
wszawicę, o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka w celu podjęcia zabiegów leczniczych.
3) Opis działania rodzica:
W przypadku rozpoznania wszawicy, rodzic w trybie natychmiastowym odbiera dziecko
ze szkoły i rozpoczyna kurację przeciwwszawiczą. Informacji na temat środków przeciwwszawiczych
i instruktażu udzielają farmaceuci, u których nabywa się preparat leczniczy.
W trakcie leczenia, dziecko powinno pozostać w domu, aby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci.

Wszyscy domownicy powinni zostać poddani kuracji. Po wyleczeniu, należy zgłosić się ponownie do pielęgniarki
w celu sprawdzenia efektywności leczenia. W przypadku nieskuteczności podjętych działań, są one powtarzane
do skutku.
4) Jeśli sytuacja tego wymaga, pielęgniarka, dyrektor lub wychowawca powiadamia rodziców innych dzieci
z grupy o wystąpieniu przypadku wszawicy, z zaleceniami.
6. Sposób prezentacji procedury:



Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
Poinformowanie pracowników i rodziców o dostępności procedury na stronie internetowej.

7. Tryb dokonywania zmian w procedurze:




Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady
pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Procedura wchodzi w życie z dniem 10.04.2016r.

