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                          PROBLEM Z GŁOWY! 

       IV EDYCJA PROGRAMU POD HASŁEM „WYKRYJ, WYLECZ, OCHROŃ!” 

Wszawica głowy to choroba, która przydarzyć może się każdemu, niezależnie od standardów higienicznych 
i cywilizacyjnych. Częściej dotyczy jednak dzieci niż osób dorosłych. Rozprzestrzenianiu się wszawicy 
sprzyjają duże skupiska ludzkie, a możliwości jej przenoszenia są bardzo różnorodne, między innymi przez 
bezpośredni kontakt z włosami osoby chorej np. poprzez przytulanie się, stykanie się głowami, ale również 
przez używanie wspólnych przyborów do pielęgnacji włosów (szczotki, grzebienia), używanie wspólnych 
ręczników i pościeli, pożyczanie czapek, szalików. Dlatego warto rozmawiać o problemie i nie wstydzić się 
go. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele środków i szamponów, które likwidują problem szybko  
i skutecznie. 

 „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 i pielęgniarek. Tegoroczna edycja programu koncentruje się na wsparciu 
szczególnie pielęgniarek szkolnych w walce z wszawicą w placówkach, którymi się opiekują.  

W ramach programu przekazujemy bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych zawierające planszę 
edukacyjną, ulotki informacyjno-edukacyjne oraz naklejkę na drzwi gabinetu.  

Wsparciem programu jest strona internetowa www.problem-z-glowy.pl, na której w zakładce „Dla szkół” 
umieszczone są informacje na temat wszawicy, ale również materiały edukacyjne, które wierzymy,  
że pomogą w walce z wszawicą wśród najmłodszych. Z w/w strony można również pobrać gotową 
prezentację multimedialną, która może być wysłana rodzicom wraz z informacją o wykryciu wszawicy  
w szkole, jak również może zostać zaprezentowana w trakcie zebrania. Wśród materiałów znajdują się 
również plakaty edukacyjne, ulotki w wersji do druku oraz elementy do stworzenia gazetki szkolnej  
na temat wszawicy. Dodatkowo umieściliśmy tam propozycję schematu rozmowy z rodzicem, u którego 
dziecka wykryto wszawicę oraz szablony e-mailingów, które mogą zostać wysłane w celu poinformowania  
o problemie. Na stronie www znajduje się także zakładka poświęcona rodzicom. Jest to kompendium 
wiedzy dotyczące sposobów wykrycia i leczenia wszawicy oraz działań profilaktycznych. 

O organizatorze 

Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z Głowy” jest Omega Pharma 
Poland Sp. z o.o. – producent preparatów Paranit oraz innych wysokiej jakości produktów.  
Omega Pharma jest europejskim liderem w zakresie skuteczności leczenia wszawicy głowowej oraz 
fundatorem programu „Problem z głowy” – Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla szkół 
podstawowych i przedszkoli. Producent wyrobów medycznych Paranit ma świadomość, że wyleczenie 
dziecka jest stresujące i czasochłonne, dlatego 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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