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Szanowni Państwo, jesteśmy zakładem pielęgniarskim świadczącym usługi w zakresie opieki
pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą w szczecińskich placówkach oświatowo wychowawczych.
Prosimy bardzo o poświęcenie nam kilku chwil w celu zapoznania się z ofertą naszej firmy pod
tytułem:

„ Zakaz wjazdu wszawicy do obiektów przedszkolnych „

Co to jest wszawica ?
Wszawica (łac. pediculosis) jest chorobą spowodowaną przez
obecność na ciele człowieka pasożyta – wszy głowowej
(Pediculus capitis). Wszy żyją wyłącznie na owłosionej części
skóry, żywią się krwią człowieka. W miejscu ugryzienia
powstaje odczyn zapalny skóry, który powoduje uczucie
silnego świądu, a w konsekwencji drapanie się. Dorosłe
osobniki osiągają wielkość 2-3 mm, są barwy biało-brązowej.
Objawem wszawicy, który powinien was zaalarmować, jest
właśnie świąd. Jeśli dziecko nieustannie drapie się, dokładnie
obejrzyjcie jego włosy i skórę głowy. Wszy skupiają się za
uszami i z tyłu głowy.

Jak rozpoznać wszy ?
Wszy – są bardzo małe (2-3 mm), zwykle jasne, beżowobrązowe (ale mogą zmieniać barwę, dostosowując ją do
koloru włosów) i szybko się przemieszczają wzdłuż włosa.
Gdy są w ruchu, można je łatwo dostrzec.
Jaja – mają kolor biały lub jasnożółty, wielkość ok. 1 mm i
są bardzo mocno przytwierdzone do nasady włosów.
Przypominają łupież, ale nie dają się łatwo odkleić
osobniki dorosłe
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Trzy podstawowe objawy wszawicy oraz okres występowania
Wszy lub larwy we włosach

Drapanie się

Dobitnym dowodem
wszawicy jest obecność
żywych wszy między
włosami lub ich larw.

Drapanie jest objawem
wszawicy, który najłatwiej
zaobserwować. Dzieci drapią
się, by ulżyć swędzeniu
wywołanemu przez wszy na
głowie.

Wszy na grzebieniu
Okres występowania
Jednym ze sposobów na
zdiagnozowanie wszawicy
jest przeczesanie mokrych
włosów gęstym grzebieniem.

Może występować przez cały
okres roku. Wzmożone
występowanie to okres
powakacyjny i okres zimowy.

Szczegóły oferty:
Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić czy w Waszym
przedszkolu, nie zagnieździła się wszawica - służymy pomocą.
Dokonamy profesjonalnego sprawdzenia czystości głów
Państwa podopiecznych. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę
oraz odpowiednią wiedzę jak sobie z tym problemem radzić.
Przeszkolimy Państwa personel w zakresie obowiązujących
procedur w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka.
Zaufało nam już dużo przedszkoli, dołączcie Państwo do nich.
Zróbcie wszystko aby wprowadzić

ZAKAZ WJAZDU DLA WSZAWICY !
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Gwarantujemy fachowość, profesjonalizm oraz rzetelność świadczonych usług.
Z poważaniem:
mgr Małgorzata Piejak
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
środowiska nauczania i wychowania
mgr Małgorzata Wojciechowska
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
środowiska nauczania i wychowania
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