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Zadeva: OBVESTILO O POJAVU UŠI
Spoštovani starši,
sporočamo vam, da so se na šoli pojavile uši.
Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomski status; pogosteje
pa se pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo
prehajanje z glave na glavo.
Naglavne uši s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje. Pri uspešnem preprečevanju in
odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.
Če so se pri vašem otroku pojavile naglavne uši, je nujno, da v skladu z navodili za ravnanje
ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki in vam jih prilagamo, natančno izvedete
razuševanje.
Otrok se lahko vrne v šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.
Zdravstveni inšpektorat RS ima pri izvajanju nadzora nad preprečevanjem in obvladovanjem
nalezljivih bolezni pravico in dolžnost ukrepati v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNBUPB1, Ur.l. RS 33/06). Ta v 27. členu določa, da je razuševanje ušivih oseb obvezno, opustitev
ukrepa pa se po 57. členu istega zakona sankcionirana kot prekršek z globo.
Več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju najdete na spletni strani www.nijz.si in
http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi (Nacionalni inštitut za javno zdravje).
Dobrila Lazović,
ravnateljica šole

Razuševanje (postopek)


Natančno preberemo in upoštevamo navodilo za uporabo sredstva proti naglavnim
ušem (preparata za razuševanje).



Sredstvo nanesemo na suho lasišče.



Skrbno ga razporedimo po vsem lasišču, pustimo delovati in nato lasišče izperemo z
vodo.



Razuševanje vedno na enak način ponovimo čez 7 do 10 dni. Med enim in drugim
postopkom razuševanja vsak dan prečesavamo lasišče z gostim glavnikom.



Las ne umijemo vsaj še dan ali dva po tem, ko smo sprali preparat za razuševanje.

Razuševanja ne izvajamo preventivno, torej če še nimamo uši ali živih gnid.
Po končanem postopku razuševanja


Glavnike, krtače, perilo, oblačila, brisače, posteljnino ..., ki so bili v stiku z ušivimi
lasmi, operemo v vroči vodi (okoli 60 ºC).



Predmete, ki jih ne moremo oprati, nepropustno zapremo v plastično vrečko in
pustimo od 10 do 14 dni na sobni temperaturi ali 24 ur v zamrzovalniku.



Posesamo oblazinjeno pohištvo in preproge.

Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi nikoli ne sme biti razlog za izostanek iz šole ali vrtca
neposredno po opravljenem razuševanju.
Kako se lahko zaščitimo pred ušmi?
Izogibamo se medsebojni izmenjavi krtač, glavnikov, oblačil in pokrival (kap, šalov, čelad ...).
Če imamo dolge lase, je bolje, da so tesno speti.
V družinah z otroki, ki obiskujejo vrtec ali šolo, družinskim članom doma vsak teden lasišče
pregledujemo/prečesavamo.
Če dobimo obvestilo, da so se v šoli ali vrtcu pojavile uši, doma vsak dan pregledujemo
/prečesavamo lasišče.
Če najdemo uši, pri vseh, ki imajo uši ali žive gnide, še isti dan izvedemo razuševanje in
obvestimo vse, ki so bili z njimi v tesnem stiku.
O izbiri učinkovitega sredstva za razuševanje se posvetujemo s farmacevtom ali z
zdravnikom.
Ni sramotno imeti uši, nujno pa je, da izvedemo razuševanje in obvestimo vse, ki so bili z
osebo, ki ima uši, v tesnem stiku.

