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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
БАТЬКІВ

Шановні батьки,

Додаток 1

Додаток 1 Додаток 1

Дирекція по роботі з громадськістю, з соціальних
питань та охорони здоров’я
Відділ охорони здоров’я

у вашому закладі є дитина/діти, уражена/уражені вошами. Воші легко переносяться від однієї дитини на іншу, тому ми
просимо вас перевірити вашу дитину на наявність вошей. Допоможіть нам виявити всіх уражених дітей, бо лише так
можна швидко припинити циркуляцію вошей.
Придбайте гребінець для гнид. Його можна придбати в магазині, де продають гігієнічні та косметичні товари, або в
аптеці. Звертайте увагу, щоб відстань між зубцями становила не більше 0,3 мм. Ідеальним буде світлий колір. Крім того,
вам потрібен пластиковий гребінець з рідкими зубцями або пластикова щітка, яку можна мити, а також звичайний засіб
для догляду за волоссям (кондиціонер), паперові серветки або світла тканина.
Це робиться так:
● Вимийте волосся дитини, як завжди.
● Рівномірно розподілить на волоссі кондиціонер та розчешіть волосся гребінцем з
рідкими зубцями. НЕ ЗМИВАЙТЕ ЗАСІБ!
● Особливо важливо вичісувати волосся пасмо за пасмом гребінцем для гнид та
проводити гребінцем по серветці. Якщо воші є, ви їх одразу побачите на серветці.
● Якщо ви не впевнені, що це воша, зачекайте, доки воно не висохне, і покладіть поруч
волосину: якщо воно чіпляється за волосину та повзе по ній, значить це воша.
● Якщо потрібно, очистіть гребінець старою зубною щіткою або зубочисткою.
● У наступні два тижні волосся не можна носити розпущеним, його необхідно
перевіряти двічі на тиждень на наявність вошей.
Що робити, якщо ви знайдете на голові вошей:
Особливо високий ризик ураження існує для братів та сестер, батьків, бабусь та дідусів, бо воші поширюються через
контакт волосся з волоссям. Тому перевірте для початку усіх інших членів родини методом вологого вичісування із
звичайним кондиціонером для догляду за волоссям. Необхідно перевірити усіх дітей, що були у контакті з вашою
дитиною. Проінформуйте батьків усіх цих дітей у вашому оточенні та ваш громадський заклад, щоб ваша дитина не
отримала вошей повторно і щоб перервати це коло. Для лікування вам потрібні засіб проти вошей та гребінець для
гнид (відстань між зубцями менше 0,3 мм) з аптеки. Окрім засобів, що містять пестициди, добре показали себе так
звані силіконові оливи. Засіб проти вошей слід наносити двічі з інтервалом у 8-10 днів. Друга обробка необхідна, щоб
вбити вошей, що вилупилися з яєць після першої обробки, перш ніж вони знову відкладуть яйця. Особливо важливим
є вичісування гребінцем для гнид, його слід виконувати ретельно, щоб видалити вошей, які могли вилупитися у
проміжку, і перевірити успіх проведеного лікування.
Велике прибирання у домі?
Раніше прибирання та чищення вважалися основними заходами, але головні воші дуже рідко передаються через
предмети і не можуть жити не на голові довше ніж два дні. Тому сконцентруйтеся на обстеженні всіх голів у родині.
Додатково ви можете пропилососити, випрати білизну (60 °C) та упакувати предмети, де можуть бути воші, у
пластикові пакети і залишити їх там на два дні.
Гниди
приклеюютьс

Дитина повинна залишатися вдома через вошей?
Якщо ви сьогодні знайшли вошей та розпочали лікування, як
вказано, завтра у вашої дитини вошей вже може не бути. Не
забувайте повторити обробку через 8-10 днів і виконати
контроль успішності шляхом вичісування!
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Інформація для батьків щодо головних вошей – Додаток 1 – Станом на липень 2019 р.
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СХЕМА ЛІКУВАННЯ
Ураження головними вошами

Так ви можете лікувати дитину при ураженні вошами:

Додаток 2

Дирекція по роботі з громадськістю, з соціальних
питань та охорони здоров’я
Відділ охорони здоров’я

Перед обробкою уважно прочитайте інструкцію із застосування засобу від вошей, який ви обрали!
Покрокові інструкції:
День

Дата

Що робити? (Закресліть виконані кроки)
Обробка обраним лікарським засобом з аптеки (= засіб проти вошей)
Вичісування гребінцем для вошей (аптека) та зі звичайним кондиціонером для догляду
за волоссям (магазин гігієнічних та косметичних товарів)

День 1
День 2
День 3
День 4

Вичісування гребінцем для вошей (аптека) та зі звичайним кондиціонером для догляду
за волоссям (магазин гігієнічних та косметичних товарів)

День 5
День 6
День 7
День 8

Обробка обраним лікарським засобом з аптеки (= засіб проти вошей)
Вичісування гребінцем для вошей (аптека) та зі звичайним кондиціонером для догляду
за волоссям (магазин гігієнічних та косметичних товарів)

1

День 9

День 10
День 11
День 12
Вичісування гребінцем для вошей (аптека) та зі звичайним кондиціонером для догляду
за волоссям (магазин гігієнічних та косметичних товарів)

День 132

1
2

Зверніть увагу: Другу обробку можна провести також в день 8 або 10.

Заключний контроль, — для додаткової гарантії можна виконати вичісування у день 17, особливо якщо
вошей на голові було дуже багато.

Інструкція:

v Обробляйте голову в разі ураження вошами відповідно до схеми, наведеної в таблиці вище, або
згідно з інформацією про застосування обраного засобу.
v Сірі поля у таблиці вказують дні, коли виконують кроки лікування
v День 1 відповідає дню, коли ви виявили ураження вошами, у цей день має відбутися перша обробка.
Запишіть тут дату.
v Після виконання обробки закреслюйте відповідне поле.
v Коли всі сірі поля закреслені, лікування завершено.
v Проте ще раз уважно перевірте голову. Якщо ураження було дуже сильним, радимо проводити
перевірки кілька разів з інтервалом у кілька днів, щоб повністю упевнитися в результаті.
Схема лікування від головних вошей – Додаток 2 – Станом на липень 2019 р.

