
OBVESTILO- ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI 

Spoštovani starši! 

Želeli bi vas opozoriti, da se v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica pojavljajo sledeče 

zdravstvene nevšečnosti: 

1. NAGLAVNA UŠ 

Vljudno vas prosimo, da pregledate lasišče svojega otroka in ostalih družinskih članov, 

posebno v zatilju in za ušesi. Zdravila za ukrepanje v primeru ušivosti kupite v lekarni. 

Glavnike, oblačila, posteljnino, brisače, pokrivala in avtomobilske sedeže posesajte, 

razkužite, parno zlikajte ali kemično očistite. V nasprotnem primeru uši lahko preživijo. 

Zaželeno je, da ob morebitnem pojavu uši pri vsakem otroku o tem obvestite tudi razrednika 

otroka, ki bo še bolj pozoren na preventivno delovanje. 

Več informacij lahko dobite na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja www.ivz.si – 
Naglavne uši.   

2. OKUŽBA S PODANČNICO 

V prvem razredu se je pojavila tudi okužba s podančnico (človeška glista).  

Gliste so belkaste barve. Njihov gostitelj je samo človek. Odrasle gliste živijo v slepem ali 
drugod v debelem črevesu, lahko pa potujejo tudi v tanko črevo. Oplojena samica navadno 
potuje skozi zadnjik v toplo in vlažno okolje kožnih gub ob zadnjični odprtini. Potovanje gliste 
povzroča značilno srbenje, ki predstavlja tudi najpogostejši znak okužbe. Redko, vendar pri 
močnejši okužbi, se lahko pojavijo črevesne ali nevrološke težave. 

Pot širjenja: jajčeca, ki jih izleže samica se z lepljivo snovjo prilepijo na kožo ob zadnjiku kar 
povzroča draženje kože. Zaradi draženja kože se človek praska, lepljiva jajčeca pa se ob 
tem lahko prilepijo na prste, pod nohte in se lahko na ta način kontaktno po fekalno oralno 
poti hitro širijo naprej. Drugi načini okužbe: nošenje oblek okužene osebe, spanje v skupni 
postelji z okuženo osebo, postiljanje postelje okužene osebe. 

Prosimo vas, da spremljate počutje svojih otrok in nas obvestite o morebitnih 
posebnostih za lažje ukrepanje. 

Več informacij o preventivnem delovanju si lahko preberete na sledečem naslovu: 
http://www.gorenjske-lekarne.si/si/svetovanje/farmacevtov-nasvet/gliste-pri-otrocih. 

3. MIKROSPORIJA 

Obveščamo vas, da se je v vrtcu in šoli med posameznimi otroki pojavila bolezen 
mikrosporija. Več o bolezni in ukrepih se lahko seznanite na spletni strani NIJZ-a. 
http://www.nijz.si/sl/mikrosporija 

 

 

http://www.nijz.si/usi-naglavne-usi
http://www.gorenjske-lekarne.si/si/svetovanje/farmacevtov-nasvet/gliste-pri-otrocih
http://www.nijz.si/sl/mikrosporija

