RUMÄNISCH

INFORMAȚII PENTRU
PĂRINȚI

Stimați părinți,

Anexa 1

Direcția Publică, Socială și de Sănătate
Departamentul de Sănătate

în cadrul instituției dvs. locale există un copil/mai mulți copii infestat/infestați cu râie. Râia este una dintre afecțiunile contagioase ale
pielii cauzate de sarcoptul râiei. Sarcopții se pot înmulți în special acolo unde persoanele locuiesc în spații restrânse. În acest mod, se
ajunge la răspândiri ale afecțiunii, în special în instituțiile locale. Forma comună a râiei se poate transmite prin contactul apropiat al
pielii într-un interval de timp de cel puțin 5-10 minute (de exemplu, dormitul împreună în același pat, îmbrățișatul, alăptarea,
îngrijirea corporală a copiilor mici/persoanelor bolnave) (strângerea de mână nu este suficientă!). Ajutați-ne să descoperim toți copii
infestați pentru ca, mai apoi, această criză a îmbolnăvirii să se încheie rapid. Poate apărea la oricine – chiar și la persoanele care se
îngrijesc – nu e nicio rușine!

Ce trebuie să respecte o persoană de contact?
Am avut contact STRÂNS:
Atunci când dvs./copilul dvs. aveți/are sau ați avut/a avut contact cu persoană infestată cu râie, dvs./copilul dvs. puteți/poate
transmite sarcoptul râiei unei alte persoane, chiar și înainte de apariția simptomelor (perioada dintre infestare și declanșarea
afecțiunii este de 2-6 săptămâni). De aceea, ar trebui efectuat un control medical. Medicul va decide dacă trebuie prescrisă o terapie
simultană de prevenire.
Nu am avut NICIUN CONTACT STRÂNS:
Preventiv, dvs./copilul dvs. ar •
trebui:
•
•

să renunțați/să renunțe la contact intensiv al pielii pentru aproximativ 5-6 săptămâni
în acest interval să monitorizați cu precizie simptomele și
la primele semne de infestare cu sarcoptul râiei să consultați imediat un medic.

În cazuri de declanșare, poate fi necesară dispunerea unui consult medical, precum și a unui tratament medical preventiv pentru
TOATE persoanele de contact și membrii familiei acestora.

Ce simptome apar în cazul îmbolnăvirii?
Arsurile pielii și mâncărimea intensă (chiar și în zonele neinfestate), care sunt mai puternice în special noaptea, în căldura oferită de
pat, reprezintă, de obicei, primele semne ale îmbolnăvirii. Sarcopții preferă zone calde ale pielii, precum spațiile dintre degetele de la
mâini și de la picioare, axile și zonele inghinale, genitale și anale. Modificările caracteristice ale pielii sunt: Înroșirea pielii, bășici, noduli
și/sau cojițe. Mâncărimea poate să persiste încă vreo câteva săptămâni după finalizarea cu succes a tratamentului.

Ce trebuie făcut atunci când dumneavoastră sau copilul dvs. prezintă simptome?
Apelați imediat la un medic și informați instituția socială și mediul
în care locuiți (familie, co-locatari, personal de îngrijire). Râia nu
se vindecă de la sine. Tratamentul se realizează exclusiv prin
utilizarea unei creme, respectiv administrarea unei pastile sau
ambele. Se recomandă ca înainte de tratament să faceți duș (și
apoi să uscați bine pielea!) și să vă tăiați unghiile. În general,
crema trebuie întinsă de la gât în jos, pe întregul corp. Capul și
fața pot fi excluse numai în cazul în care pielea din aceste zone nu
este afectată.
Trebuie respectate următoarele măsuri de igienă:
v Schimbarea lenjeriei de corp și a lenjeriei de pat la fiecare 12
- 24 ore.
v Schimbarea de 2 ori pe zi a prosoapelor

v Spălați îmbrăcămintea, lenjeria de pat, prosoapele și alte
obiecte care intră în contact îndelungat cu corpul la cel puțin
60°C pentru cel puțin 10 minute sau tratați-le, de exemplu,
cu ajutorul unui aparat cu aburi fierbinți
v Atunci când acest lucru nu este posibil → împachetați
obiectele și articolele textile în saci de plastic și depozitați-le
pentru 72 ore la cel puțin 21°C. Alternativ, obiectele pot fi
depozitate la -25°C
v Mobila tapițată, pernele canapelei sau covoarele textile
(atunci când persoana bolnavă a stat pe acestea cu pielea
descoperită) pot fi aspirate cu un aspirator puternic (filtrul și
sacul trebuie mai apoi eliminate la deșeuri) sau nu trebuie
utilizate pentru minim 48 ore
v Obiectele cu care pacientul a avut numai contact scurt, nu ar
trebui manipulate

În ciuda râiei, copilul meu trebuie să rămână acasă?
O persoană infestată cu râie (copil/personal) ar trebui exclusă din instituția locală. Înainte de reintegrarea în instituția locală,
persoana bolnavă trebuie să prezinte o confirmare a medicului curant cu privire la controlul medical care a avut loc și la
tratamentul efectuat corect de către părinți. (Anexa 2).
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Anexa 2

Ștampila instituției

CONFIRMARE
pentru instituția locală
(școală, adăpost, grădiniță, creșă)
Vă rugăm să completați această confirmare și să o predați directorului instituției atunci când
copilul nu mai prezintă infestare cu râie în urma unui control, eventual unui tratament.

Numele copilului
Vă rugăm încercuiți în mod corespunzător:
În cazul copilului meu NU S-AU DESCOPERIT sarcopți de râie:
Am citit Informațiile pentru părinți cu privire la râie (scabie)
Copilul meu a fost consultat de un medic.
A fost prescrisă o terapie profilactică cu (nume)............................................
și a fost efectuată corect.
Deoarece afecțiunea se poate transmite altor persoane înainte de apariția oricăror
simptome, am renunțat la contactul intensiv al pielii pentru aproximativ 5 - 6
săptămâni și, în acest interval, am monitorizat cu precizie, iar la primele semne de
infestare cu sarcopt am apelat imediat la un medic.
În cazul copilului meu s-au descoperit sarcopți de râie:
I-am
administrat
copilului
meu
un
tratament
inițial
cu
preparatul
(nume)............................................... și am repetat tratamentul atunci când acest lucru
a fost recomandat de către medicul meu.
În urma tratamentului finalizat cu succes, mi-am controlat copilul cu privire la sarcopți
încă
5
6
săptămâni, de 2x pe săptămână.
Întreaga familie a fost consultată de un medic și, eventual, tratată simultan. Întreaga
familie va fi controlată încă 5 - 6 săptămâni, de 2x pe săptămână cu privire la sarcopți
și, în caz de reinfestare, tratamentul va fi repetat.

Data

Semnătura părinților/tutorelui
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