
Pasożyty u dzieci

Najczęściej wysĘlująpe u dzieci choroby pasoź1ćnicze to:
- Iamblioza -owsica - glistnica - tasiemcryce -

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !
Jeśli zauwałcie u swoich dzieci nasĘpujące objawy :

l/ ze stfony przewodu pokamowęgo
. zrnianę łaknienia ( brak apetyfu lub nadmiemy głód)

- apetyt spaczony ( nadmiemy na potlavlY kwaśne lub słodkie)
. nudności , wymioty, bóle brucba' bięguitkę lub zaparcia stolca

7 objarły ogóIne: osłabienie, niepruybieranie na wadze' czaseu' chudnięcie' bladość'
. ' Śińce pod oczami

3/ objawy t1pu nerwicowego: nadmiemą pobudliwość lub apatię , zgrzyta'ie zęba,ni'
zal'r'roty głowy' nierzadko pobolewanie głowy, czasem drgawki

4/ obja*y uczulerriowe :aniany sPóme, swędzqce wysypki, obrzęki aleIgicane
ksniecz4ie skontakfujcie się z lekarzem. Jest bardzo prałvdopodobne' że wasze
dziecko ma w organŁBie pasoźłty, które trzeba jak najszybciej z Bie8o usunąć !

Medycyna posiada metody liTkrycia i leczenia chorób pasożytniczYclr'

Nie na-iezy podejno\łać lcczenia rla u'łasn4tękę ' gdyż może być nieskuteczne a działarrie
pasoż1'tóvr' w organizmie dziecka możE spowodowac duŹe spustoszeoie . zatóv,lBo

meclraniczne j ak i chenriczne działanie pas ożytja óoprowaó7a do uszkodzenia skóry,
przevlodu pokarmowego, tkanki mięśniowej albo takicĘ narządówjak \'iątlobą pfuca ,

nerki i mózg, stanów zapalnych w organizmie, anemii, zaburzeń nerwowych i ogólnych.
Niezalearie od tego p asory' pofbawńa żywiciela substancji odżywczych i witatlin. Dla

dziecka są to substancje kodeczne, by mogto ono rozwijać się prawidłowo.

Aby łapobiec chorobom pasoźyfuiczym u WaszTch dzieci trależy pamięt5ć o tyur' źe
do inwazji pasoĘtów dochodzi poprzez jarnę ustną i dlatego należy szczegóInie db8ć

o:

*fugienę osobistą( szczególnie mycie q} przed posiłkami, po zabąwach w piasku'
kontakcie ze zwierzętami'korttakoie z zanieczyszczonymi zabawkami ) _ faftżęnie

owsikami, lambliami' glisą ludzką
*Ingie\ę ptzytządzaina posiłków ( dokładne mycie jaiz},n i owoców przed spożyciem _
mogąrosnąć na zielni nawożorrej ludzkimi fekaliami _ będąc}.rni nośnikiem jaj glisĘ )
*uĘikanie spoż]'"wania surowego mięsa wołowego i wieprzowego mogącego zawieiBć

wąEry czy|iIaŃIy ta.}iemca uzbrojonego i ńeuzbrojonego

wańo pamiętać o fym, że choroby te mają charakter uarvrotowy ze wzgll.du da
możliwość kolejnego za|aź!ęiia.

. Pracujmy nad nawykami rułiązanymizhigieną osobistą
naszych dzieci a ustrzeżemy je przed przykrymi i groźnyrni

chorobami pasoź,ytniczymi !
opr' sekcja oświaty zdrowotnej i Promcji zdrowia
PSSE w Sicdlceeh


