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Chorobypasożytniczewydająsię

sporymproblemem...

Rzeczywiście,wedługdanych
ŚwiatowejOrganizacji Zdrowia
wciąguostatnich10 lat zarazi-
ło sięnimiok.4,5miliarda lu-
dzinaświecie.WPolscenaj-
częściejwystępującymichoro-
bamisąowsica, glistnica,wło-
sogłówka i lamblioza.
Jaksięobjawiają?

Wachlarzobjawówchoróbpa-
sożytniczych, zwłaszcza
udzieci, jestbardzoszeroki.
Generalniekojarzymy je
zukładempokarmowym,naj-
częściejpowodująwszelkiego
rodzajubólebrzucha–odna-
padowychpoprzewlekłe,bie-
gunki, zaparcia,nudności,wy-
mioty.Aleobjawymogą też
dotyczyć innychnarządów,
praktyczniecałegoorganizmu.
Rodzicepowinni zwrócić
szczególnąuwagę,kiedydzie-
ckomasłabyapetyt,nieprzy-
bieranawadze, jestosłabione
lubprzeciwnie–nadmiernie
pobudliwe inerwowe.Także
objawyzwiązaneznawracają-
cymibólamigłowy,anemią,
moczeniemnocnymoraz
wszelkiego rodzajusympto-
mamialergicznymi.Tomoże
zmylić.Częstomówimy,że
dzieckomaalergię, aniebada-
mygowkierunkupasożytów.
Temogąwywoływaćcały sze-
regobjawówalergicznych,
odróżnegorodzajupokrzywek
iwysypekskórnychdosilnej
reakcji zobrzękami idusznoś-
ciami, anawetnawracająceza-
paleniapłuc.Udziewcząt i ko-
bietwędrująceowsikiwywo-
łują świądorazzapalenie sro-
mu ipochwy,mogącesprzyjać
infekcjomdrógmoczowych.
Dlaczegochorobypasożytnicze

nazywasięchorobamibrudnych

rąk?

Przeważniewłaśnieprzez
brudneręcedochodzidoprze-

niesienia jajpasożytów,które
bytująwglebie,wwodzie,
naprzedmiotach,wdomach,
pomieszczeniachsanitarnych–
praktyczniewszędzie.Dlatego
pamiętajmyohigienie imyciu
rąk– topodstawa jeżeli chodzi
oprofilaktykęchoróbpasożyt-
niczych.Opróczmycia rąkbar-
dzoważne jestdokładniemy-
cie spożywanychsurowych ja-
rzyn iowoców.Szczególnie
trzebauczulićna todzieci.Dla-
czego?Dzieci częściejnieprze-
strzegajązasadhigieny.Pierw-
szyzbrzeguprzykład:wtrak-
ciemigracji owsikówdzieci
mają świądodbytu,drapią się
iprzenoszą jajapasożytów
nawszystko, zczymmająkon-
takt.
Jakwykryć,czyworganizmie

dzieckaznajdujesiępasożyt?

Podstawowymbadaniemjest
badaniekału.Badaniepowin-
nobyćwykonanekilkakrotnie,
conajmniej 3 –4 razyz różnych
próbekkału.Bardzo istotny
jest teżbadaniekałunaobec-

ność lamblii metodąElisaoraz
wymazzokolicyodbytuwkie-
runkuowsików. Jest to istotne,
ponieważsamobadaniekału
możeniedaćdodatniegowy-
niku.Można teżbadaćprze-
ciwciaławkierunku glisty
ludzkiej zkrwi.Ważne jest też
wykonaniemorfologii krwi
z rozmazem,wktórymzwięk-
szonaeozynofiliamożesuge-
rowaćchorobępasożytniczą.
Aco, jeślizbagatelizujemyte

choroby?

Chorobypasożytniczemogą
prowadzićdociężkichpowi-
kłań.Otymniemówisięzbyt
wiele,bo częściejdotyczy to
krajówoniższymstandardzie
sanitarno-ekonomicznym.
Alebagatelizować tegonie
wolno. Jakiś czas temuopisano
przypadekchłopca,którybył
trzykrotnieoperowanyzpo-
woduglistnicy ipodczas tych
operacjiusuniętomucałekłę-
byglist.Taka ilośćmożepowo-
dowaćnawetniedrożność jelit.
Alechorobypasożytniczemo-

gą teżdoprowadzićdociężkich
zapaleńpłuc, czyuszkodzeń
innychnarządówiukładów,
np.mięśni,mózgu,wątroby,
serca,oka i innych.
Czylatosprzyjanamnażaniusię

pasożytów?

Tak,napewno.Wklimaciecie-
płymiwilgotnymrozwójpaso-
żytówjest lepszy.Poza tym
wokresie letnimdzieci częściej
przebywająwmiejscach,gdzie
mogąsięzarazić,mająkontakt
zglebą,bawiąsię wpiaskow-
nicy.
Jakustrzecdzieci?

Jeżelimamypodejrzenie, to
polecamudanie siędopediatry
i zrobieniebadań.Musimyteż
pamiętać, żemiejsca,wktó-
rychsą dużeskupiskadzieci,
czyliprzedszkola, żłobki, inter-
naty, sprzyjająnamnażaniusię
pasożytów.Mamyczasami ta-
kieogniska, gdzienawet 100
proc.dzieci jest zarażonych.
Dlategomusimypamiętaćohi-
gieniezarównoosobistej, jak
ipomieszczenia,o wspomnia-
nymczęstymmyciu rąk i suro-
wychwarzywiowoców.
Wprzypadkuowsicyniewol-
nozapomniećowymienianiu
pościeli i bieliznyosobistej,
a takżeoczęstym sprzątaniu.
Jakwyglądaleczenietakichcho-

rób?

Są leki, którepodajemywwy-
padkuchoróbpasożytniczych.
Zawsze trzebasięzgłosićdo le-
karza.Wnaszymszpitalu jest
OddziałPediatrycznyoraz
ChoróbZakaźnychDzieci. Je-
żeli są jakiekolwiekproblemy,
rodzicezawszemogąsięzgło-
sić ipoprosićopomoc.Lecze-
nie trwaod jednegodokilku
dni, ewentualniepowtarza się
jepo2, 3 tygodniach i robi się
badaniakontrolne. Jeżeli jed-
nak udasięodrazuwyleczyć
tęchorobę, to leczenienie jest
długotrwałe.a
ą
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Mycie rąk tokluczdozdrowia
aDrMarta Czubaj-Kowal ze Szpitala im. S. ŻeromskiegowKrakowie

Rozmowa

Patronat Honorowy:
Marek Sowa –MarszałekWojewództwaMałopolskiego

Wybieramynaszych
najlepszych lekarzy
i ośrodki zdrowia!

Zamknęliśmy już głosowania
internetowe–przezstronęoraz
portal Facebook. Minął także
termin dostarczania kuponów,
któredrukowaliśmyw„Gazecie
Krakowskiej”.

Żeby pomóc kandydatom,
możnajużtylkowysyłaćSMS-y.
Czekamy na nie do jutra, do 4
września,dogodziny10.59.Aby
oddać głos, wwiadomości na-
leżywpisaćkodkandydata. Ich
listę znajdą Państwo w inter-
necie na stronie www.gazeta
krakowska.pl.

Przyznamy nagrody w pię-
ciukategoriach:
blekarz pierwszego
kontaktu
blekarz specjalista
bszpital

bstomatolog
bprzychodnia

Dodatkowokapitułaprzyzna
nagrodę specjalną w kategorii
WYDARZENIE/OSOBOWOŚĆ.

O wyniku plebiscytu zade-
cydująwpołowiegłosyCzytel-
ników, a w połowie kapituły.
Znalazły sięwniejosobyzwią-
zanezmedycyną, jakprof.An-
drzejMatyja,prof.PiotrLeidler
i prof. Jerzy Sadowski, ale tak-
że urzędnicy, którzy zajmują
się kwestiami zdrowia: Woj-
ciech Kozak, Dariusz Madera
z Urzędu Marszałkowskiego
oraz Monika Jezierska-Kazbe-
ruk zNFZ.

Dodatkowowkomisji zasia-
daMałgorzataFelger–dyrektor
FundacjiHelpfulHandorazmi-
nister pracy i polityki społecz-
nej Władysław Kosiniak-Ka-
mysz. Redakcję reprezentuje
prezes POLSKAPRESSKraków
Małgorzata Cetera-Bulka i re-
daktornaczelny„Krakowskiej”
WojciechHarpula.

Zwycięzców plebiscytu na-
grodzimy25września,podczas
I ForumMedycznego „Gazety
Krakowskiej”.a
ą

Plebiscyt

KatarzynaKojzar

k.kojzar@gk.pl

Kończymyjużgłosowanie
wplebiscycieLekarzMałopol-
ski2015.NaSMS-yczekamy
tylkodojutra,czylido4
września.

AProfilaktycznąopiekęzdrowot-

nąnaddziećmiimłodzieżąwszko-

lesprawujepielęgniarkaśrodowi-

skanauczaniaiwychowanialubhi-

gienistkaszkolnazwyklewgabi-

necieprofilaktykizdrowotnej

ipomocyprzedlekarskiej,znajdu-

jącymsięnaterenieszkoły.

Świadczeniapielęgniarki/higienistki
szkolnejobejmują:
bświadczeniaprofilaktyczne,
wtymwykonywaniei interpretowa-
nietestówprzesiewowychudzieci
wwiekuszkolnym,wterminachba-
dańbilansowych,
b świadczeniagrupowejprofilakty-
kifluoryzacjiudzieciklasI-VIszkoły
podstawowej,

bkierowaniepostępowaniem
przesiewowymorazsprawowanie
opiekinaduczniamizdodatnimiwy-
nikamitestów,
bczynneporadnictwodlauczniów
zproblemamizdrowotnymioraz
sprawowanieopiekinaduczniami
zchorobamiprzewlekłymi
iniepełnosprawnością,
budzielaniepomocyprzedlekar-
skiejwprzypadkunagłychzachoro-
wań,urazów,zatruć,
bdoradztwodladyrektoraszkoły
zgodniezposiadanymikompeten-
cjami,
budziałwplanowaniu,realizacji
iocenieedukacjizdrowotnej.
aPielęgniarkaalbohigienistka

szkolnam.in.wykonujeiinterpre-

tujetestyprzesiewowe,którepoz-

walająwporęwykryćnieprawidło-

wościwzakresie:

brozwoju fizycznego (pomiary:
wysokości imasy ciała)
z określeniemwspółczynnika
masy ciała (BodyMass Index –
BMI);
bukładuruchu,wtymbocznego
skrzywieniakręgosłupainadmiernej
kifozypiersiowej,zniekształceństa-
tycznychkończyndolnych;
bzeza
bostrościwzroku
bwidzeniabarw
bsłuchu
bciśnieniatętniczegokrwi.

aTerminywykonaniabadańbi-

lansowychi testów

przesiewowych:

broczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne;
bklasa III szkoły podstawowej;
bklasa V szkoły podstawowej;
bklasa I gimnazjum;
bklasa I szkoły
ponadgimnazjalnej
bostatnia klasa szkoły
ponadgimnazjalnej do ukończenia
19. roku życia.
Profilaktycznebadaniamłodzieży
szkolnejdoukończenia19.rokuży-
cia, atakżeobowiązkoweszczepie-
nia wykonująlekarze,doktórych
osobytesązadeklarowane.aą

NFZ informuje: profilaktykaw szkołach
REKLAMA 005533026

��SZEROKI ZAKRES BADAŃ I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH
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��ENDOSKOPIA PRZEWODU POKARMOWEGO

��MAMMOGRAFIA, RTG, USG
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