
 
Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej VITA MEDIS Kod świadczeniodawcy: 3122024 

Wrocław, ……………………..r. 
Informacja do Rodzica/Opiekuna 

 
Dotyczy ucznia:…………………………………………………………………………………………………….… (imię i nazwisko) Klasa:…………………………………. 
 
W trakcie przeprowadzania profilaktycznej kontroli stanu włosów i skóry głowy  w dniu …………………………… u Państwa 

dziecka/podopiecznego stwierdzono obecność pasożytów: gnid/ łusek po gnidach/ żywych wszy/ 
inne:…………………………………………………………..*(*wybrać właściwe) 
 
Bardzo proszę o podjęcie działań zmierzających do redukcji zakażenia poprzez zakup preparatów działających przeciwwszawiczo 
dostępnych w aptece oraz ich zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem, jak również o zapoznanie się z dołączoną  
„Instrukcją postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka”. 

 
Tylko szybka interwencja pomoże pozbyć się dolegliwości! 

Systematyczna kontrola stanu włosów i skóry głowy dziecka jest najważniejszym elementem profilaktyki wszawicy! 
Wiele rzetelnych informacji można znaleźć na stornie: www.pokonajwszy.pwn.pl 

W razie wątpliwości proszę o kontakt, 
·Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania VITA MEDIS 

____________________________________________________________________________________________________________________  
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