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nPoΣ:
1. Δ/NΣElΣ A/ΘMlAΣ & Β/ΘMlAΣ

_ 
Eκn/ΣHΣ oΛHΣ τHΣ xΩPAΣ
(γπ6ψη Yπ€υΘiνων Aγωγiζ Yγειαζ ι
γπευΘ6νων ΣχoλικΙirν
Δραστη ριoτiτωv)

2. ΣxoΛlκEΣ MoNAΔEΣ A/ΘMIAΣ &
B/ΘMιAΣ Eκπ/ΣHΣ oΛHΣτΗΣ xΩPAΙ
(M€σω τΦν oικειωv Δ/vσεων)

κolNl
πEPιΦEPεIAκEΣ Δ/NΣΕlΣ A/ΘMιAΣ &
B/ΘMIAΣ Eκπ/ΣHΣ τHΣ xΩPAΣ

EYΣτAΘlA ΦoγΣEκH

ΘΞμαl <Διαβiβαoη εγκυI<λιoυ τoυ γπoυργειoυ Yγειαζ πoυ αΦoρd στηv ΦΘειριαση

και τηv αvτιμετΦπιoi τηζυ

Σαξ διαβιβdζoυμε τηv με αρ. πρωτ' Y1/Γ'n 'oLK' 7288!9/21-!!-2011 εγ(0κλιo τoυ

γnorργiio, γγ.λq 
"oi 

κoψωνιKliζ A?ιληλεγγιjηξ, πoυ α$oρd αιην Φθειρiαoη και την

αwιμετιirπιoιi τηg.' nαρακαιo0με, 6πωξ λιiβoυv γνιi'loη oι εκπαιδευτικoi 6λωv των βαΘμtδωv

a*r,oιε.rλ io 
""ρ6u 

uα αuαρ.ηeει σε πινακα ανακoιvιi'toεων και vα Kοινoπoιηθει

oιoυq Συλ,\6γoυq Γoν6ων και Kηδεμ6νων'-'--'_i. 
".ριo.a..ρεq 

πληρoQoρiεg και διευκριvioειq oι ενδιαΦερ6μενoι μπoρoiν να

.π.noιu,u,iooυuμε.τηΔ/voηΔημ6oια9Yγιειvιlq_τμtiμαΣχoλικiξYγε[αgτoυ
Yπoυργειoυ Yγειαζ, σιo τηλ. 21o_5236948 (κ" Φ' καλt]βα)'

Σ9yiτρειζ (o3) σελ.
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ΘEMA: ((H φΘεlρiooη καl η ovτlμετδπloi1 τηgυ

Η μδλυVση με φΘεiρεq τηg κεφαληg εivαt oδvηΘεg γεγovδg oτoυg

βρεφoγηπloκoδs oτoΘμo6g καl στα πol6ld α1oλκi1g ηλκiαg' Oλεg oι

.o,rλr,*λo,*oroμlκiq oμαδεg μπoρoδv νo πρooβληΘoδv κol η φΘερiαoη 6εv

απoτελεi ivδειξη κακι1ts υYlειvits. Η φΘεiρο δεv επηρεοζετοl oπo τo μηκog τηq τρi1οq,

τo αυ1vδ λoδoψo η τo μdvloμο. H φΘεiρα τηg κεφoληg δεv Θiτεt o'ε κivδυvo τηv

υγεiο τoυ παl6lo0 κοι δεv εivοl υπε0Θυvη γιο τη διooπoρα vooηματωv'

Iρδπoc uετd6oonc oι φΘεiρεq δεv i1oυv φτερο. Δεv πετoδv η πηδoδV' H

μετ6εδo οπδ ovΘρo:πo oε ovΘρωπo Kol oχ οτιδ τo.ζδα, γivεταt με αμεoη επoφη

με τα μολλtα πρoσβεβλημtv6)v ατoμc,:v η πlΘovδ tμμεoo .με επoφη με το

πρooωπlκo τoυg ovτικεiμεvο δπωg κτdvεg, βοδρτoεζ. κoπiλα, ρoδxο η μοξlλoρlo'

Kδκλoc ζωlic τoυ παρooiτoυ: τo δρ]μo Θηλυ, l_ 2 ημiρεq μετo τη

γor'μo*oηoη, γεvvα ωορlο. πoυ πρooκoλλδvτοl crrερεα σrlq τρiXεζ. μtxρl 1

μλlooτo απo το δiρμο, δεδομivoυ δl η Θερμoκροoio τoυ oδμοtog εivαt

λποροiτη.η γlα 'ηv 
επcbooηg τoυq. Kυρicoq προτlμοτoι η περlο1η πioο: oπδ το ουτtο

κοl τη βooη τoυ κροvioυ. Η περioδog επδαoηq oπδ τo oτo6lo τηg κδvrδοg μd1ρl τηv

εκκδλαψη τc,lv πρδτωv vυμφδv εivol 6- 1O ημtρεg. oι δρrμεg φΘεiρεg, lκοviq γlα
αγαπαρoγωγη εμφoviζοVταΙ 1-2 εβδoμαδεζ oργοτερo. o XρoVoζ ζωηg τηg εivαl 1'3

μηvεq Kοι'oτη ε'αρκεlο αυτη εvoπoθiτεt περiπoυ 3OO coδρlo. H δρrμη φΘεiρα i1εl

unκoi l- 3 xlλloστα κοr γκριζcoπδ 1ρδμo. Tρiφεταl KαΘε 3- 6 δρεg, οπoμυζδvταg
tiμo o"" τov ξεvloτη τηζ. KOΤo τηv οπoμδζηoη ελευΘερδνεl τοξivεg oτo δiρμα που



δtοv ευαloΘητoποloυv τo oτoμo προκαλoυv πolκiλoυ βοΘμoδ κvηoμο καl

επlμoλυvoεlg oπo το ξδotμo.
_ 

Η φΘεiρο τηg κεφoληg μπoρεi vo επlβlδoεl 1- 2 ημEρεg μοκρlα οπδ τo τρ11ωτ6

τηq" κεφοληg κοl iο ουγο τηq δε μπoρo0v vο εκκoλαφΘoυv oε Θερμοκροoiεg

μ,"bδτrρ.g o.rδ orτΔg πoυ αvοπτδooοvταl κovτo στo TρlXωτδ τηq κεφoληζ'

Aγowδρlon τnc μ6λυγonc H 6loγvωoη στηρiζεταl oτηv οπoμδvcυoη

φοεiραg η oτηu παρoυoio K6vlδoζ. Eπειδη η φΘεiρο aπoφευγεl To φωq Kοι

oυvηΘcοq κlvεiτοl γρηγoρα κot κρυβεταl oπoτελεoμοτlκα εiγoI δδσKολo Vα

orroμorrθ.i. 'EXεl βρεΘεi oτl η πlΘοvδτητα αvεδρεoη φΘεiραq. που υπo6ηλδVεl Kal

,r.ργ6 .roρooi'roη, εΙvοl τiooερlg φoρig μεγαλδτερη δταv.xρηoιμoπolηΘεi εlδlκη

κτivο oε oxdoη με τηv απλη επloκδπηoη- Tο αυγα, ot vδμφεg κol οl φΘεΙρεg

μποροδv vo φovoδv με γυμvδ μοτl. Θα μπoρoυoε oμωζ vα 1ρηolμoπoιηΘεi
μεγεΘυvτlκ6g φoκoq.

AvπoΘaolκit αvωγιi: Πρoκεlμivoυ vο εφορμoζεταl θγκαrρο η Θεραπεiα. πρθπει

vο YivεΤοl ΤαΚTιKδζ θλεγ1og απo τov γoviο, με τo ειδlκδ κτθvι.

Γto τηv ovTlμεTδπlση Τηq φΘaρΙασηg 1ρηolμoπoιoδvταl τoπlκο αvτιφΘεlρlκα

σKευασμοΤα με τη μoρφη λoolov. σομπoυoV η Kρiμοq.

τα αYTtφΘειρlκο oυτα εφoρμδζovτο! στo μαλλα γo 5 _l0 λεπτα η τo

oκευooματo πoυ i1oυv λoolov. για μερlκig δρεq κοl η Θερoπεio εTαvoλoμβαVετoι

μετo οπδ 7- ] o ημiρε9. Σημειδvετol δτl η δρααrrκη oυoiο. ποραμivεl στο μoλλιa Kαl

ooκεΙ δροoη θωξ και δυo εβδoμα6εq μετo τηv εφορμoγη τoυg. Aυτδ i1εl t6lαiτερη

o'ημooiα γlo τηv απoτελεoμoτtκδτητo τηg Θεροπεiοg.

Τo ξδδl. το conditioners κoI o ζεoτδg αεραg Toυ σεσoυορ oδραvoπotoδv τo

ovτlφΘεlρiκd πoυ πoραμivει oτηv τρi1ο κοι γl' oυτδ δεv πρtπε vo xρηoιμoπoιoδvτοι

μετα' τη Θερoπεio. ol vεκρdq κδvtδεg πoυ εξακoλoυΘoυv vo παρoμtvoυv
.'ρooκoλxημdr.g oτtg τρi1εg oπoμακρδvovτοl με τo ειδlκδ κτεvακl κοt δloλυμo ξlδlο6
πριv τηv επ;Vαληψη iηg Θεροπεiοg κοι δ1l ομiο'ωg μετo τηv πρδτη Θερoπεio'

Δεv εivαl οπoδεδεtγμdvo αv υλtκο 6πω9 η βοζελivη. ελolδλοδo, μαγιovtζo εivαt

απoτελεoμoτlκdq Θεραπεiεq.

ol μdvεq και ol βo0ρτoεg. τo oεvτovlc η τα ρoδxο μπoρo0v Vo πλυΘoυv με

ζεoτ6 vερδ. ι-ι ΘερμoKρασio ovω τωv 53,5 oc γlo 5 λεπτo εivαl oρKετη γ1o vα

φοvευoει τιg φθεΙρεg κot τα oβγο τoυg, oτο διαφoρα οvτlκεΙμεvα'

Δεδoμivoυ oτr η δρrμη φθεiρο επlβlδvεl μακριo oπδ τov οvΘρcoπο l- 2

ημiρεq, τo δε ι,:oρla εκκoλαπτovται σε 6-]o ημiρεq, το λoυTρlvα πol1viδlο πoυ

κorμοτοl μoζl τoυg τo ποlδΙ, Λ ολλα μoλυσμεvα ovτικεiμεvο, πρiπεl vo πλivοvτot κοl

vα oπoμovδvovτol oε πλαoτtκη oοκoυλο γΙα l0- 12 ημiρεq'

H Θερoπεiα τωv κοτοικiδtωv, δπωg γαταg η oκ0λoυ 6εv oυvlοτδτοl'



oΤοv η Θερoπεiο oττoΤδΧεl, συχVO oφεiλεTοi σΙo δΤ1 δεV δoΘηκαν oc'loτig

oεηγiεq, εεv' oκoλoυΘηΘηκαv o.oiδ o' oδηYiεq XρησεIζ τoυ ovτlφΘεlρtκoδ

.oo,οκo,,δεvαπoλυμovΘηKovταρoδxοκαloγυρωxδρogκalτtλoq,σΤooτl
Ji5δ",-."'"xa oio ou.φοr,ρ,κa φoρμoκc' Mολtoτa' γιa αποφυγη ovτo1ηg

;;;,e;.; ,ro'μη, xρηo,μo.roliiτοl τo !δlo αvτtφΘεlρlκo oτo ποlδ] oτη 6lορκεια τoυ

iε.,,".iornuor, ολλ'vα γivovτol εVαλλοYεζ. 'Eτot, πoλλοi oημερο ακoλoυΘoυv

;;r;r;;;δ; 
'rρor.ouq 

onoμδκρυvoηq τηg οΘεiροq .κol onοφεδγουν τη

δλr"-iri,-η 'oγ.γη. sιso'o. 
'δεu 

υnορ1εl επloτηρovlκη 'εl'μηρiωση Y'ο Tηv

απoτελεoματlκoτητo τoυg.

Πρo@6λαεn:MεγαληoημοoiαγloτηvαvτlμετδπloητηqφΘεtρiooηgi1εlη
πρδληψη και η oπoφυγη τηg vicg μoλυvαηg'

Toviζετoι6τlτoπαlδldπρiπεlvooπoφεδγoυvτηv6μεoηεπαφi1τrοvμoλλδv
,.us μ" io'μoi-η'* τcεν iλλωvποι6ιιi:v καΘδg επioηt κet va μotρiζovται 1τεν'iκα'
;ir;* λαl dλλo παρδμolα αvτlκεiμεvo. επioηg 6w πρδπει vo κρεμo6v τo

;;"a;;i; ";;oirεi δ.μω'ρ.s oτo o1oλεio oλλd τo κοΘirro vα i1ει τo oοκ6κ
τoυ oτην καρiκλo τoυ.

Συpo 1ρηolμoπoloovτοι oπωΘηΠKd τηg φΘεiραζ τoυ τρΙXωτoδ τηq κεφαλη9

". "";a.;;.;; }ur.oγεq, απωΘητlκα σομπoυov' λoo'tδv καl sprαy απδ olΘdριo

ελοlo,'1ωρiq δμωξ πλoδolo επlcrrημovlκη τεκμηρiωoη'

oτov iγo ποlδi βρεΘεi με ψεiρεs Θo πρΞπει vα εξετooτoδv τα μiλη τoυ

α"oγJoi*oJ nrρlβθrrjvτoq, ioe'ai ι<ll δλo io dτo]ro τo oπoio fλΘαv oε oτεvf1

i''oα' ,. τo, πδo1orro κοι vα ΘεiαπευΘo6v, ov i'1oυv φΘεtρiαoη. Aυτoi πoυ

-iiμljrl., "- iεi" i|εpiτl πρiπεl επiσηg Yσ ΘερoπευΘoδv πρoφυλoκπκt'

Kovivo Vδημo δεv d1oυv απoλυμovoεlg τoυ περtβoλλοvτoq με εvτoμoκτovα

s.εoutvoυ oτl η φe.iρo δδoκoλα επrβlδvεl μοκρrο oπδ τηv κεφολη και επtπλiov η

;;;-λ;;.';, irroμo*'o"" μtroρεi Vο πρoκαλioεl ovεπlθυμητεg εviργεtεg'

rα ποt6ιd με φΘεtρiαoη τoυ τρ11ωτo6 τηs κεφoλlig 6εv πρiττει vo

orro*r.iorio,' o"a !o 
"'x"iωo. 

dl γovεig ioυg 6μιo9,.Θo πρiπεl vα εvημερδνoντol

6τι τo πo6i τoυ9 Θo πρiπεl vo κδvει τη σωστη Θερoπεio'
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