ZDROWIE. Jak pilnowa higieny w szkole

Bez upokorze
Czy piel gniarka ma prawo sprawdza ,
czy ucze ma wszy? Tak, ale na osobnoci i za jego zgod

Piel gniarki, rodzice i urz dnicy
z sanepidu oraz kuratorium o wiaty
debatowali wczoraj w Szczeci skiej
Izbie Piel gniarek i Poło nych nad
tym, w jaki sposób sprawdza higien dzieci szkolnych. Bo nowe standardy post powania piel gniarek zabraniaj przeprowadzania np. akcji
sprawdzania czysto ci głów. Tymczasem wszawica ze szkół nie znika.
Według danych Zachodniopomor
skiego Centrum Promocji i Ochrony
Zdrowia w 2004 r. wszy miało ok.
2 tys. dzieci, czyli 0,6 proc. wszyst
kich uczniów w naszym wojewódz
twie.
APE
W listopadzie w jednej ze
szczeci skich szkół pojawiły
si wszy. Dyrektorka nie wiedziała, co z tym zrobi , bo piel gniarka tłumaczyła, e nie
ma prawa sprawdza dzieciom
głów („Z kartk na wszy", GW
10.11.2004 r.). W kontraktach
piel gniarek z NFZ-em nie ma
nakazu sprawdzaniu higieny
w ród dzieci, a specjalna rubryka z tym hasłem znikn ła
w tym roku ze szkolnych kartotek. Piel gniarki powołuj
si te „Standardy post powania piel gniarek szkolnych"
wydane przez Instytut Matki
i Dziecka. A tam widnieje np.
zapis, e utrzymywanie przegl dów czysto ci ciała i odziey „nale y uzna za gwałcenie
praw dziecka".
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Dziecka:
Oczywi cie. Nie istnieje przepis,
który by tego zabraniał. Natomiast
nie nale y tego robi w formie akcji.
Ja takie pami tam ze szkoły:
wchodzi piel gniarka do klasy,
sprawdza włosy i r ce, a potem komentuje „O, znowu Kowalski ma
wszy". Dlaczego takie akcje s
złe?
Niewiele daj - piel gniarka sprawdzi głowy we wrze niu, za tydzie dzieci złapi nowe, a wykryje je dopiero
przegl d w czerwcu. S te wzgl dy
etyczne. Dziecko zostaje upokorzone.
- Czy zdarzaj si jeszcze podob
ne przegl dy czysto ci?
- Nie. Teraz chcemy wyrugowa
publiczne przegl dy z gabinetów
piel gniarskich.
- To jak piel gniarka ma dba o hi
gien dzieci w szkołach i czy w ogó
le ma to robi ?
- Oczywi cie, to nale y do jej obo
wi zków. Mo e sprawdza głowy
przy okazji innych kontroli: spraw
dzania wzroku, wa enia, szczepie
itp. Nale y wówczas poinformowa
dziecko, co si z nim robi. Trzeba
powiedzie : teraz chc ci sprawdzi
czysto włosów.
- A je li dziecko si nie zgodzi?
- Perswadowa . A jak nie pomo
e, to porozmawia z rodzicami.
Not. APE

