
Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia choroby 

pochodzenia pasożytniczego (owsicy) w Samorządowym 

Przedszkolu Nr 77 w Krakowie. 
Owsica – zakażenie owsikami. Objawy - uporczywe swędzenie (zwłaszcza w nocy)  
w okolicy odbytu, a u dziewczynek - sromu i pochwy - zaczerwieniona skóra wokół odbytu - 
nerwowość i rozdrażnienie - osłabienie, brak apetytu, nudności, bóle brzucha. 

Szczegółowy opis choroby – Załącznik 1 

 Rodzice: 

 systematycznie dbają o higienę swojego dziecka; 

 systematycznie zaopatrują dzieci w chusteczki jednorazowe. 
2. Nauczyciele: 

 podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec dzieci i rodziców na spotkaniach  
      grupowych (pogadanki, broszurki, aranżowanie spotkań ze specjalistami); 

 zapewniają stały dostęp do chusteczek higienicznych jednorazowych; 

 systematycznie kontrolują miejsca zabawy dzieci szczególnie na placu zabaw. 
3. Personel pomocniczy: 

 zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości pomieszczeń (sanitariaty); 

 przeprowadza wietrzenie pomieszczeń, w którym przebywają dzieci i personel; 

 przestrzega prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją; 

 dokonuje codziennej dezynfekcji stołów i sanitariatów; 

 systematycznie uzupełnia mydła i czyste ręczniki; 

 przestrzega zasady zdrowego i higienicznego podawania posiłków (pomoc nauczyciela, 
      kucharka, intendent); 

 zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy; 

 współpracuje z nauczycielami w ramach podejmowanych działań profilaktycznych dla  
      rodziców i wychowanków; 

4. Dyrektor: 

 dokonuje kontroli prowadzonych dezynfekcji: 

 dokonuje przynajmniej 1 raz w roku wymiany piasku w piaskownicy; 
 
Postępowanie w przypadku wystąpienia choroby: 
1. Poinformowanie rodziców dziecka (dyrektor lub wychowawca). 
2. Niezwłoczne odebranie dziecka z placówki przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
3. Przez okres kuracji dziecko pozostaje w domu do całkowitego wyleczenia (owsiki). 
4. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej, zobowiązani są do  

      dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola (że  
      dziecko jest zdrowe). 

5. Poinformowanie całej społeczności przedszkolnej o wystąpieniu choroby pasożytniczej  
      w przedszkolu.. 

6. Edukacja dzieci w zakresie 

 prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej,  
      spuszczanie wody), 

 mycia rąk po skorzystaniu z toalety, 

 mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

 zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek,  
      ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci. 

 

 

 

 

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,101580,11299719,Szczelina_odbytu.html
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,111848,9125546,Niestrawnosc___dyspepsja.html


Załącznik 1 

Owsiki 
Pasożyty atakujące człowieka potrafią sprawić wiele kłopotów i zaburzyć gospodarkę jelitową 
człowieka. Najbardziej powszechnymi pasożytami są owsiki ludzkie, o których potocznie mówi 
się „robaki” zamieszkujące jelita. Owsiki są pasożytami żerującymi w organizmie człowieka i 
dające się łatwo zaobserwować w stolcach. 

Co to są owsiki? 

Owsiki należą do typu robaków zwanym nicieniem barwy białej. Ich charakterystyczny długi i wijący 
kształt jest sposobem na szybkie zdiagnozowanie choroby. W przypadku infekcji – ataku owsików 
stwierdza się chorobę zwaną owsicą. Miejscem pobytu owsików  
w organizmie ludzkim jest głównie jelito grube, gdzie potrafią przebywać, aż do fazy końcowej ich 
życia. Innym miejscem ich pasożytowania jest wyrostek robaczkowy oraz końcowy odcinek jelita 
cienkiego. Pasożyty te są dwupłciowe. Samica jest odpowiedzialna za składanie jaj, a rolą samca jest 
jej zaplemnienie. Zaraz po tym akcie samiec owsika obumiera. Samica natomiast potrafi żyć do 4 
tygodni, po których "wędruje" z jelita grubego  
w kierunku odbytu, aby tam złożyć jaja zawierające larwy owsików. Liczba jaj waha się od 8 tys. do 
12 tys. jaj. 

Owsiki, a tym samym owsica jest chorobą „brudnych rąk” i wcześniejszego kontaktu  
z pasożytem - mogą także powodować anemię. Przedostają się one do organizmu poprzez 
przenoszenie jaj trafiających najpierw na dłonie np. pod paznokcie, a następnie do jamy ustnej. W 
dalszej drodze owsiki wędrują przez cały układ pokarmowy człowieka, aż do jego jelita grubego. 
Samica znajdując partnera do zaplemnienia powtarza cykl rozrodczy pasożyta. Przerwanie któregoś z 
etapów tego cyklu jest pierwszych krokiem do wyleczenia się z owsicy. Dlatego też tak ważnym jest 
utrzymanie higieny osobistej, a zwłaszcza częste mycie rąk. Samice owsików składają jaj, po czym 
obumierają. Jaja pasożyta znajdują się  
w okolicach odbytu, a w przypadku kobiet nawet w przedniej części pochwy. Pożywieniem owsików są 
treści pokarmowe znajdujące się w jelicie grubym i nie rzadko to, co jemy ma decydujący wpływ na 
żywotność owsików. Właściwa dieta oraz wprowadzenie do niej określonych produktów np. czosnku 
może sparaliżować owsiki i umożliwić ich wydalenie zanim jeszcze samica zdąży złożyć swoje jaja. 

 Objawy owsicy 

Objawy wystąpienia w organizmie owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba atakuje jednak 
w każdym wieku, choć nie rzadko to dzieci są jej głównymi nosicielami. Objawia się silnym uczuciem 
swędzenia w okolicy odbytu, przeważnie w nocy, ze względu na to, iż samice owsików wędrują nocą. 
Osoba zaatakowana przez owsika uskarża się na brak apetytu, rozdrażnienie przechodzące w 
nerwowość, odczuwanie silnych objawów niepokoju, w rzadszych przypadkach niedokrwistość. 
Charakterystycznym objawem owsicy jest zdenerwowanie objawiające się zgrzytaniem zębami, 
obgryzaniem paznokci. Innego rodzaju symptomem choroby jest ból głowy, bezsenność, bóle brzucha 
połączone  
z nudnościami, ogólne osłabienie, podkrążone oczy. 

Leczenie 

Leczenie owsicy, czyli eliminowanie z organizmu ludzkiego owsików polega na zastosowaniu 
jednorazowej dawki pyrantelu oraz powtórzeniu jej po upływie dwóch tygodni. Innymi lekami 
stosowanymi do zwalczania owsików są: mebendazol i albendazolpodawanymi w dawkach 
jednorazowych i powtarzalnych po jednym miesiącu. 

Niezbędne jest przestrzegane higieny oraz częste sprzątanie pomieszczeń w domu. Jaja 
owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu 
odpowiedniej wilgotności i ciepłoty. Owsiki mogą znajdować się na zakażonej pościeli, bieliźnie, 



ręcznikach. Dbałość o czystość ograniczy ich żywotność,  
a domowników ochroni przed ich atakiem. 

Pamiętaj! 

 Jeśli twoje dziecko ma objawy wskazujące na obecność pasożyta w organizmie, skontaktuj 
się z lekarzem. Niezbędne jest badanie kału oraz leczenie farmakologiczne. Najczęściej 
wykorzystuje się do tego preparaty zawierające pyrantel lub bendazole. 

 Bez obaw informujmy o każdej chorobie dziecka dyrektora przedszkola lub nauczycieli 
z grupy. 

Pozdrawiam serdecznie 

 


