
DRODZY RODZICE! 

Trudno uwierzyć, ale wszawica to wciąż aktualny problem. Choroba ta powraca regularnie, a 

mity krążące wokół niej niestety przyczyniają się do jej rozprzestrzeniania. Często stanowi ona 

również temat tabu, o którym nie chcemy rozmawiać. Niewiele osób wie, że wszawica nie jest 

skutkiem braku higieny czy złej sytuacji materialnej rodziny. Może przydarzyć się każdemu - i 

dziecku i dorosłemu. Wszawica szczególnie łatwo rozprzestrzenia się w dużych skupiskach ludzi, 

zwłaszcza wśród dzieci w szkołach i przedszkolach. Najlepszym sposobem na ograniczenie tej 

choroby jest profilaktyka, czyli unikanie zachowań sprzyjających zarażaniu się oraz wczesne 

wykrycie zagrożenia, czyli systematyczna kontrola włosów. 

W 2003 roku zniesiono obowiązek kontroli higieny uczniów przez szkolne pielęgniarki, a w 

2008 roku wykreślono wszawicę z listy chorób zakaźnych. Dlatego to przede wszystkim na 

Rodzicach leży główny ciężar profilaktyki, diagnostyki i walki z chorobą. Procedura kontroli 

czystości uczniów przeprowadzana w latach ubiegłych u wszystkich uczniów w szkole budziła wiele 

kontrowersji i naruszała poczucie godności uczniów. Obecnie nie wolno publicznie sprawdzać 

czystości uczniów. W przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole Dyrektor placówki zarządza 

dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie lub klasie z 

zachowaniem zasady intymności - w warunkach indywidualnego badania w gabinecie pielęgniarki. 

Pielęgniarka zawiadamia rodziców zakażonych dzieci, a Dyrektora informuje o skali zjawiska. 

Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała i systematyczna kontrola czystości 

włosów dokonywana przez RODZICÓW lub OPIEKUNÓW i natychmiastowa likwidacja gnid i 

wszy w przypadku ich zauważenia. W takiej sytuacji rodzice powinni również uczciwie 

poinformować wychowawcę oraz rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt. Pomoże 

to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie nawracającemu wzajemnemu zarażaniu 

się dzieci. Decyzja o pozostawieniu dziecka w domu na czas leczenia znajduje się w gestii rodziców. 

Zaleca się, aby działania higieniczne były podjęte przez rodziców niezwłocznie, a czas nieobecności 

dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.  

 

ZALECENIA DLA RODZICÓW - JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED WSZAWICĄ 

Wszawicą można zarazić się tylko przez bezpośredni kontakt, dlatego zaleca się, aby: 

• Nie korzystać wspólnie z rzeczy osobistego użytku (szczotki i gumki do włosów, ręczniki, 

czapki, szaliki i inne ubrania) 

• Upinać długie włosy dziecka 

• Unikać bezpośredniego kontaktu głowami (przytulanie się!) 

• Profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców 

Więcej informacji o wszawicy znajdą Państwo na stronach internetowych: 

problem-z-glowy.pl                         wszyzglowy.pl 

W razie problemów z identyfikacją bądź leczeniem wszawicy zapraszam Rodziców do gabinetu 

pielęgniarki lub kontaktu telefonicznego w godz. 8.00-14.00. 

Zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego 

pielęgniarka szkolna 

Dagmara Rekowska 

 




