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Pielęgniarka: Dzień dobry.

Pielęgniarka: Do widzenia.

Pielęgniarka: Zaprosiłam Panią, ponieważ w czasie kontroli głów wśród dzieci u Pani dziecka 
zauważyłam gnidy, zatem dziecko ma niestety wszawicę.

Pielęgniarka: Wszy czy gidy ciężko dostrzec  gołym okiem, zwłaszcza, gdy jest ich 
niewiele. Niemniej jednak proszę już teraz o podjęcie leczenia. Proszę sprawdzić 
zwłaszcza za uszami i na karku, tam są zlokalizowane najczęściej.

Pielęgniarka: Niestety wszawica sama nie minie. Proszę pamiętać, że wszawicą można się bardzo ła-
two zarazić. Również Pani i inni członkowie rodziny mogą się zarazić co jest wysoce prawdopodobne. 
Proponuję leczenie (wręcza ulotkę rodzicowi), tutaj ma Pani wszystkie informacje.

Pielęgniarka: Planuję ponowną kontrolę głów dzieci z klasy Pani dziecka w przyszłym tygodniu, 
zatem proszę, aby do tego czasu rozwiązali Państwo ten problem.

Rodzic: Dzień dobry.

Rodzic: Postaram się, do widzenia.

Rodzic: Ja nic nie zauważyłam.

Rodzic: Jak mogę się tego pozbyć?

Rodzic: Dziękuję, przyjrzę się raz jeszcze głowie mojego 
dziecka i postaram się szybko wyeliminować problem.

Wszawica to niestety nadal temat tabu w naszym społeczeństwie.
Poniższe schematy rozmów są sugestią na temat tego, jak może przebiegać rozmowa z rodzicem, 

którego dziecko dotknięte jest problemem wszawicy, a który wcześniej tego problemu nie zauważył.

Przekaż informacje o wykryciu wszawicy i zarekomenduj leczenie.

Jak rozmawiać z rodzicem,
u którego dziecka wykryłaś wszawicę?
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Pielęgniarka: Dzień dobry.

Pielęgniarka: Raz jeszcze proszę o podjęcie leczenia. Planuję ponowną kontrolę głów dzieci 
z klasy Pani dziecka w przyszłym tygodniu, zatem proszę, aby do tego czasu rozwiązali Państwo 
ten problem.

Pielęgniarka: W naszej szkole pojawiły się przypadki wszawicy. Niestety bardzo łatwo się nią 
zarazić. Na zakażenie narażone są szczególnie dzieci, ponieważ często stykają się głowami i 
pożyczają sobie czapki, szaliki, gumki do włosów. W czasie kontroli głów wśród dzieci u Pani 
dziecka zauważyłam gnidy.

Pielęgniarka: Ciężko dostrzec je gołym okiem, zwłaszcza, gdy jest ich niewiele. Mają wielkość główki 
od szpilki. Jednak za 8-10 dni gnidy zmienią się w dorosłe wszy i te będą składać do 10 jaj dziennie. 
Wtedy będzie je łatwiej zauważyć. Niemniej jednak proszę już teraz o podjęcie leczenia. 

Pielęgniarka: Jeżeli teraz nie podejmie Pani leczenia, problem będzie narastał. Niestety wszawica 
sama nie minie. Proszę pamiętać, że wszawicą się bardzo łatwo zarazić. Również Pani i inni człon-
kowie rodziny mogą się zarazić co jest wysoce prawdopodobne. Proponuję leczenie (wręcza ulotkę 
rodzicowi), tutaj ma Pani rozpisane informacje o produktach, które w 100% likwidują wszawicę 
już w 10 minut. Użycie jest tak proste jak mycie włosów, zatem problemu można pozbyć się 
w każdej chwili. 

Pielęgniarka: Zaprosiłam Panią, ponieważ chciałabym zapytać, czy nie zauważyła Pani 
niepokojących zachowań swojego dziecka, mam tutaj na myśli na przykład ciągłe drapanie 
się w głowę, zaczerwienienia w okolicy karku i za uszami?

Rodzic: Dzień dobry.

Rodzic: Dziękuję, przyjrzę się raz jeszcze głowie mojego dziecka i dziękuję za te informacje.

Rodzic: Nie, nie zauważyłam.

Rodzic: Ja nic nie zauważyłam.

Rodzic: Rodzic: Ja nic nie widziałam we włosach mojego dziecka. 

Poinformuj o wszawicy u dziecka i przekaż podstawowe informacje o tej chorobie.

Pielęgniarka: Do widzenia.

Rodzic: Postaram się, do widzenia.
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Jeżeli w szkole pojawiła się wszawica proponujemy podjąć liczne kroki,
mające na celu wyeliminowanie jej z Państwa szkoły:

Wierzymy, że wspólne działania edukacyjne 
przyczynią się do skutecznego

wyeliminowania problemu wszawicy wśród 
polskich dzieci. 

Jak postąpić w przypadku
wykrycia wszawicy w szkole?

wśród dzieci, przed kontrolą głów proponujemy przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, 
które pomogą im zrozumieć problem oraz fakt, że wszawica nie minie sama i ich rodzice 
powinni podjąć należyte kroki

na stronie www.problem-z-glowy.pl w zakładce „Dla szkół” przygotowaliśmy m.in. scenariusz 
zajęć edukacyjnych, który może być inspiracją do odpowiedniej moderacji zajęć, jak również 
pakiet plakatów edukacyjnych oraz innych materiałów dla dzieci i rodziców

proponujemy rozwieszenie w szkole plakatów jasno i wyraźnie informujących o problemie 
wszawicy w szkole (wzory plakatów do wydrukowania znajdą Państwo na naszej stronie inter-
netowej w zakładce „Dla szkół”)

rekomendujemy wysłanie e-maili do rodziców z informacją o problemie w Państwa szkole, 
proponujemy dołączenie do wiadomości e-mail krótkiej prezentacji multimedialnej, z której rodzice 
dowiedzą się jak rozpoznać wszawicę, wyleczyć ją i się przed nią ochronić (prezentacja jest do 
pobrania również na naszej stronie www)
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