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PROBLEM Z GŁOWY! 

KOLEJNA, JUŻ III EDYCJA PROGRAMU 

„Problem z Głowy” jest Ogólnopolskim Programem Profilaktyki Zdrowotnej, którego głównym celem jest 
edukacja z zakresu profilaktyki wszawicy wśród rodziców dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, 
a także wśród nauczycieli oraz pielęgniarek szkolnych. Tegoroczna edycja programu swoim zasięgiem 
obejmuje 1600 szkół podstawowych, a w nich 546 000 dzieci, 1 092 000 rodziców.  

Program realizowany jest od września do grudnia 2015 roku. Szkoły, które przystąpiły do akcji otrzymają 
bezpłatne materiały edukacyjne, na podstawie których prowadzone będą zajęcia z dziećmi, a są to:   

 scenariusze zajęć dla nauczycieli,   

 poradniki dla rodziców z zakresu profilaktyki wszawicy, 

 plakat interwencyjny, który ma pomóc poinformować rodziców o przypadkach wystąpienia  

wszawicy w sytuacji gdy ta będzie miała miejsce w danej szkole,  

 broszury dla pielęgniarek,  

 plakat konkursowy,  

 list przewodni.  

W ramach programu organizowany jest również konkurs plastyczny dla szkół, w którym zadaniem będzie 
przygotowanie pracy obrazującej przygody BubbleBoya, który walczy z Panem Wszą. W konkursie   
do wygrania są atrakcyjne nagrody takie jak: zestawy plastyczne ufundowane przez firmę Nowa Szkoła, 
kreatywne stylizatory DohVinci ufundowane przez firmę Hasbro oraz edukacyjne programy multimedialne 
dla szkół ufundowane przez Akademię Umysłu.    

Wsparciem programu jest strona internetowa www.problem-z-glowy.pl, na której znajdują się 4 strefy 
tematyczne z informacjami dla szkół, pielęgniarek, rodziców i dzieci. W dziale poświęconym szkołom 
umieszczone zostały informacje dotyczące realizacji programu, jak również informacje o konkursie  dla 
szkół. Dodatkowo w Strefie Szkół zamieszczone zostały wersje elektroniczne materiałów programu, jak 
również inne materiały pomocne w realizacji zajęć z dziećmi. Strefa pielęgniarek zawiera materiały 
dotyczące wszawicy, źródeł zarażenia oraz sposobów postępowania w przypadku wykrycia przypadków 
wszawicy w szkole. Zakładka poświęcona rodzicom to kompendium wiedzy dotyczące sposobów leczenia 
wszawicy oraz działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie zarażeniu. Natomiast w Strefie 
Dzieci znajdują się komiksy o przygodach BubbleBoya i Pana Wszy, kolorowanki i łamigłówki.  

Pamiętajmy, że wszawica głowy to choroba, która przydarzyć może się każdemu dziecku, niezależnie   
od standardów higienicznych i cywilizacyjnych, w jakich jest ono wychowywane. Wszawica występuje   
na całym świecie. Częściej dotyczy dzieci niż osób dorosłych. Rozprzestrzenianiu się zarażenia sprzyjają 
duże skupiska ludzkie, a możliwości jej przenoszenia są bardzo różnorodne, między innymi przez 
bezpośredni kontakt z włosami osoby chorej np. stykanie się głowami podczas przytulania, ale również 
przez używanie wspólnych przyborów do pielęgnacji włosów (szczotki, grzebienia), ozdób do włosów, 
używanie wspólnych ręczników i bielizny pościelowej, pożyczanie czapek czy  szalików. Dlatego warto 
rozmawiać o problemie i nie wstydzić się go. Wszawicę można leczyć. Obecnie na rynku dostępnych jest 
wiele środków, które likwidują problem szybko i skutecznie.    
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O organizatorze  

Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z Głowy” jest Omega Pharma 
Poland Sp. z o. o. – dystrybutor preparatów Paranit oraz innych najwyższej jakości produktów. Omega 
Pharma Poland Sp. z o. o.  jest europejskim liderem w zakresie skuteczności leczenia wszawicy głowowej 
oraz fundatorem programu „Problem z głowy” – Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla 
szkół podstawowych. Dystrybutor preparatów Paranit ma świadomość, że leczenie dziecka jest stresujące   
i czasochłonne, dlatego Omega Pharma Pharma Poland Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby proces 
leczenia był komfortowy i skuteczny.   

Kontakt dla mediów:  

Emilia Kostrzewska  
Adliner Sp. Z o.o.  
Tel.: 512 158 035  
e-mail: emilia.kostrzewska@aimc.pl        
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