SKOLAS DARBINIEKU, VECĀKU RĪCĪBAS PLĀNS, KĀ RĪKOTIES BĒRNA INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS
Pielikums kārtībai Nr.K5
Slimību pazīmes

ZARNU INFEKCIJA

GRIPA

Slimību simptomi
caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk
reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums,
vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa
temperatūras paaugstināšanos
pēkšņs slimības sākums, galvassāpes,
drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra,
muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns
bez iesnām un sauss, kairinošs klepus

CITA AKŪTĀ
akūtas, stipras iesnas, klepus, šķaudīšana,
AUGŠĒJO ELPCEĻU rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu
INFEKCIJA
konjunktīvas iekaisums ar vai bez
paaugstinātas ķermeņa temperatūras
AKŪTS
slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums,
VĪRUSHEPATĪTS
paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes
(ieskaitot A hepatītu) labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības
traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa
temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte,
tumšs urīns un gaiši izkārnījumi
MASALAS

MASALIŅAS

klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas
iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa
temperatūra
izsitumi, limfmezglu pietūkums un
paaugstināta ķermeņa temperatūra

Iestādes
darbinieku rīcība

Vecāku rīcība

Novērtēt.
Ja nepieciešams – izsaukt neatliekamo
medicīnisko palīdzību.
Ziņot medmāsai.

Bērns neapmeklē skolu, ja novērojama
kāda no tabulā minētām infekcijas
slimību pazīmēm.

Informēt direktoru.

Pēc informācijas saņemšanas par bērna
saslimšanu
nekavējoties
ierasties
iestādē.

Direktors vai viņa pilnvarotā persona
nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai
risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no
pārējiem bērniem.

Pēc izveseļošanās bērns skolā tiek
uzņemts tikai ar ārsta zīmi.

Ja nepieciešams
inventāru.

-

dezinficēt

telpas,

Novērot pārējo bērnu veselības stāvokli.

VĒJBAKAS

TUBERKULOZE

PEDIKULOZE
(utainība)

KAŠĶIS

ENTEROBIOZE
(spalīšu invāzija)

CITAS INFEKCIJAS
SLIMĪBAS

paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 –
39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums,
ēstgribas zudums; pēc 2 – 4 dienām dažādās
ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā,
parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti
izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai
bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem.
Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to
vietās veidojas kreveles
var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa,
pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt; ieildzis
bronhīts, pneimonija, kas nepadodas
ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes,
nogurums, var būt nedaudz paaugstināta
ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C)
pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās
daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un
kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi,
sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar
seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi,
balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata
saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši
parazīti – galvas utis
izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt
klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz
vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu
starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie
padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie
plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ
bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties)
izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var
būt par cēloni bērna bezmiegam,
neirastēnijai. Anālās atveres apvidus
kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu
un pat strutošanu
ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs
37,5oC bez citām infekcijas slimības
pazīmēm vai virs 37,0 o C, ja ir citas infekcijas
slimības pazīmes - miegainība, atteikšanās
ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana,
galvassāpes, nespēks u.tml.

