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POWIAT STR Z E LE C K I

Wszy mog¹ zagniedziæ siê nawet w krótkich i codziennie mytych w³osach. Ka¿dy rodzic, który zauwa¿y je u swojego dziecka, nie powinien
obwiniaæ siê o zaniedbanie, tylko od razu zacz¹æ dzia³aæ.

Nieproszeni gocie
we w³osach

Wszawica jest chorob¹ zakan¹.
Powszechnie uwa¿ana jest za chorobê wstydliw¹, kojarzon¹ z brudem i
bied¹, co nie jest prawd¹, bowiem
wystêpuje na ca³ym wiecie, nawet
w dobrych warunkach higienicznych.
ród³em zaka¿enia najczêciej jest
kontakt z osob¹ zaka¿on¹, jej odzie¿¹
lub przedmiotami osobistego u¿ytku, takimi jak: grzebieñ, szczotka do
w³osów, rêcznik. Rozprzestrzenianiu
siê wszawicy sprzyjaj¹ du¿e skupiska ludzkie, np. szko³y, przedszkola. Dzieci czêsto wymieniaj¹ miêdzy
sob¹ czêci odzie¿y, po¿yczaj¹ sobie grzebienie, szczotki do w³osów,
czapki, wieszaj¹ odzie¿ razem w
szatniach. Wzrost zachorowañ wród
dzieci mo¿na zaobserwowaæ wtedy,
gdy dzieci zaczynaj¹ nosiæ wierzchnie ubranie, czyli jesieni¹ i zim¹. Czêsto ten problem pojawia siê po powrocie dzieci z kolonii i obozów.
Zazwyczaj zauwa¿a siê wszy,
dlatego, ¿e pojawia siê wi¹d skóry
g³owy, czêsto tak intensywny, ¿e a¿
wystêpuj¹ zadrapania i strupy. Czasami swêdzenie nie wystêpuje i odkrywa siê je przypadkowo, podczas
czesania czy mycia w³osów. Mog¹
byæ obecne tylko jajeczka, które wygl¹daj¹ jak malutkie bia³e lub szare
skorupki, przyklejone tak silnie do
w³osów, ¿e ciê¿ko je oderwaæ. Miejsca, w których najczêciej gnie¿d¿¹
siê wszy to kark, skroñ i za uszami.
¯eby je zobaczyæ trzeba podnieæ
w³osy ruchem pod pr¹d i pozwoliæ
im bardzo powoli opadaæ, obserwu-

j¹c je jednoczenie bardzo dok³adnie.
Leczenie wszawicy w pocz¹tkowym
stadium jest proste. S³u¿¹ do tego liczne rodki: szampony, lotiony, nalewki rolinne. rodki te mo¿na kupiæ w
aptece, drogerii i nale¿y stosowaæ wg
instrukcji podanej na etykiecie. Zabiegi dezynsekcyjne nale¿y powtórzyæ po up³ywie 7 do 10 dni, gdy¿
preparaty te s³abiej dzia³aj¹ na gnidy.
Gnidy mo¿na usun¹æ z g³owy p³ucz¹c umyte uprzednio w³osy ciep³ym
6% octem, który powoduje ich odklejanie siê. Po kilku godzinach nale¿y wyczesaæ gnidy gêstym grzebieniem. W przypadku kiedy wszawica
wystêpuje u jednego z cz³onków rodziny, zabieg zwalczania nale¿y zastosowaæ u wszystkich domowników,
za wyj¹tkiem dzieci do lat 3, które
nie powinny mieæ kontaktu ze rodkami owadobójczymi, a u których
nale¿y zlikwidowaæ wszy poprzez
wyczesanie ich gêstym grzebieniem.
Ponadto bieliznê osobist¹ i pocielow¹ trzeba wypraæ i wygotowaæ, a
nastêpnie wyprasowaæ gor¹cym
¿elazkiem.
Pamiêtajmy! Wysoka temperatura i wilgotnoæ zabijaj¹ owady.
Wszy nie znosz¹ temperatury powy¿ej 45°C. Nale¿y wyrzuciæ grzebienie i szczotki do w³osów, jak równie¿
wszelkie ozdoby noszone we w³osach.
Zapobiegaæ rozprzestrzenianiu
siê choroby mo¿na poprzez przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

* czêste przegl¹dy w³osów,
zw³aszcza u dzieci, poniewa¿ s¹ najbardziej nara¿one na zachorowanie,
przebywaj¹c w du¿ych skupiskach;
przedszkolach, szko³ach, na koloniach, obozach,
* dbanie o higienê osobist¹
wszystkich domowników, codzienne mycie ca³ego cia³a, mycie w³osów przynajmniej raz w tygodniu,
codzienne zmienianie bielizny osobistej, zmienianie przynajmniej raz
w miesiêcy pocieli oraz czêste jej
wietrzenie,
* u¿ywanie wy³¹cznie w³asnych
przedmiotów osobistego u¿ytku grzebienie, szczotki do w³osów,
rêczniki, nie noszenie cudzych nakryæ g³owy, szalików.
Rodzice, którzy zauwa¿yli u
dzieci wszy maj¹ obowi¹zek poinformowania o tym fakcie lekarza
oraz wychowawcê, albowiem jest to
choroba zakana i tylko dziêki temu,
¿e ka¿de dziecko zostanie szybko i
skutecznie wyleczone mo¿na opanowaæ falê zachorowañ  wskazane jest aby dziecko, u którego stwierdzono wszawicê nie wraca³o do
przedszkola b¹d szko³y, dopóki nie
przejdzie prawid³owej kuracji.
Preparaty wspomagaj¹ce walkê z wszawic¹:
* Pest Control, PIPI FAMILY,
pianka przeciw wszawicy 100
ml, ok. 16,50 z³,
* GSK, NIX, szampon w kremie 59 ml, ok. 19,50 z³,
* Herbapol, ARTEMISOL,
p³yn 100 g,, ok. 6,81z³,
* Krka, DALACET, p³yn 100g,
ok. 6,42 z³,
* Pest Control, PIPI, zestaw
lotion 1,5ml+ ¿el 1,5ml+ grzebyk, ok.. 10,30z³,
* Pest Control, PIPI, ¿el 5 ml x
25 szt., ok. 73 z³
Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach op.

Turniej szczypiornistów

III IZBICKI
WYCIG
ROWEROWY

Zapraszamy na I miêdzynarodowy turniej pi³ki rêcznej seniorów
Miejsce - Hale sportowe w Zawadzkiem i Kolonowskiem.
Impreza rozpocznie siê 8 wrzenia o godz. 10.00

o Puchar Wójta Gminy Izbicko
pod patronatem
Franciszka Surmiñskiego
16 wrzenia 2007 r. (niedziela)
Program wycigu kolarskiego:
12.45  otwarcie wycigu
13.00  rozpoczêcie wycigu w kategoriach:

Halê w Kolowskiem mozna równiez wynaj¹æ popo³udniami na zajêcia
sportowe organizowane we w³asnym zakresie.
Koszt wynajmu 50 z³ za godzinê. Wszelkich formalnoci nale¿y dope³niæ
w Urzêdzia Miasta i Gminy w Kolowskiem

Konkurs dla m³odzie¿y UE

Plakatem w dyskryminacjê!
Komisja Europejska og³asza konkurs Unia Europejska a walka z dyskryminacj¹, którego celem jest uwra¿liwienie m³odych Europejczyków na problem
dyskryminacji i dzia³ania UE w tym zakresie. Konkurs jest skierowany do
dzieci i m³odzie¿y w wieku 1218 lat. Ka¿dy z uczestników ma stworzyæ
plakat ilustruj¹cy ideê walki z dyskryminacj¹ w Unii Europejskiej i sprzeciw
wobec tego zjawiska. Do wygrania s¹ dwie nagrody: w etapie krajowym oraz
europejskim. Na zaproszenie Komisji Europejskiej zwyciêzcy z ka¿dego kraju
pojad¹ do Brukseli.

Termin zg³oszeñ do konkursu mija 24 wrzenia,
a prace mo¿na nadsy³aæ do 31 padziernika.
Wiêcej informacji www.powiatstrzelecki.pl
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przedszkolaki
amatorzy szko³y podstawowej
amatorzy szko³y gimnazjalne
m³odzicy + juniorki
junior m³odszy
junior
masters
senior

18.00  zakoñczenie wycigu
Wszystkich cyklistów serdecznie
zapraszamy.
Towarzysz¹cy imprezie program
artystyczny obejmuje: przemarsz
ma¿oretek, wystêpy uczniów ze
szkó³ w Otmicach i Izbicku. Organizatorzy zapewniaj¹ obficie zaopatrzony bufet i atrakcje dla dzieci.
Wieczorem natomiast przewidziana jest zabawa taneczna.

Ogólnopolska akcja pod nazw¹ Poznaj grzyby  unikniesz zatrucia prowadzona przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹.

GRZYB  LENY ZABÓJCA
Zbieranie grzybów w
Polsce by³o i jest bardzo popularne, a spo¿ywanie ich jest
tradycyjnym zwyczajem
¿ywieniowym naszego spo³eczeñstwa. S¹ one chêtnie
spo¿ywane ze wzglêdu na
swoje walory smakowe i zapachowe. Ponadto amatorzy
grzybów traktuj¹ pobyt w
lesie jako bardzo dobr¹ formê
aktywnego wypoczynku. Z
jednej wiêc strony grzyby s¹
cenionym artyku³em spo¿ywczym, których zbieranie
dostarcza du¿ej przyjemnoci, ale z drugiej  niestety 
mog¹ staæ siê przyczyn¹
miertelnych zatruæ pokarmowych. W naszych lasach
ronie wiele gatunków grzybów o ró¿nej toksycznoci.
Spotykamy gatunki truj¹ce,
jadalne i niejadalne.
Najbezpieczniejsze, najsmaczniejsze i najbardziej poszukiwane przez
grzybiarzy s¹ te, które na spodniej czêci kapeluszy maj¹ warstwê u³o¿onych obok siebie rureczek przypominaj¹cych g¹bkê. Popularnie nazywamy je grzybami rurkowymi. W tej grupie nie spotyka siê grzybów miertelnie truj¹cych. S¹ natomiast gatunki
grzybów powoduj¹ce zaburzenia pokarmowe lub grzyby niejadalne, jak np.
goryczak ¿ó³ciowy, popularnie nazywany szatanem  niejadalny z uwagi na bardzo gorzki smak. Wiêkszoæ
grzybów rurkowych to znakomite
grzyby jadalne, takie jak:
- podgrzybki  brunatny, zaj¹czek,
z³otawy,
- malaki  zwyczajny, pstry, sitarz, strojny, ziarnisty,
- kolarze  babka, czerwony, grabowy, ró¿ne odmiany borowika
szlachetnego.
Wiêkszoæ najbardziej niebezpiecznych, miertelnie truj¹cych
grzybów ma blaszki o
bia³ym zabarwieniu nie zmieniaj¹ce siê
w okresie wegetacji. Zbieranie grzybów z blaszkami na spodzie kapeluszy wymaga du¿ej wiedzy i ostro¿noci  takie owocniki nale¿y szczególnie dok³adnie obejrzeæ przed w³o¿enie do koszyka. Nale¿¹ do nich
wszystkie muchomory, a wród nich
muchomor sromotnikowy  50g tego
grzyba mo¿e spowodowaæ mieræ doros³ego cz³owiek.
Muchomor sromotnikowy jest grzybem o zielonkawo  oliwkowym zabarwieniu kapelusza, bia³ych blaszkach na jego spodzie i przy dojrza³ych okazach d³ugim, wysmuk³ym trzonie u do³u bulwiasto zgrubia³ym osadzonym w odstaj¹cej pochwie. W górnej czêci trzonu ma przeroniêty
zwisaj¹cy piercieñ. Ma³e, jeszcze nie
wyroniête grzyby nie maj¹ wykszta³conych tak charakterystycznych cech.
Muchomor sromotnikowy najczêciej
mylony jest z nastêpuj¹cymi grzybami jadalnymi: go³¹bkiem zielonawym
( potocznie zwanym surojadk¹ ) i g¹sk¹
zielonk¹. Natomiast muchomor jadowity i wiosenny ( miertelnie truj¹ce
odmiany muchomora sromotnikowego o bia³ych kapeluszach ) bywa mylony z m³od¹ pieczark¹ lub m³od¹ czubajk¹ kani¹. Do innych grzybów powoduj¹cych zatrucia miertelne wskutek uszkodzenia nadnerczy, nerek i
w¹troby, nale¿y zas³onak rudy i piestrzenica kasztanowata. Trucizny zawarte w wymienionych grzybach nie
rozpuszczaj¹ siê w wodzie, dlatego
obgotowywanie tych gatunków nie
powoduje zmniejszenia ich w³aciwoci truj¹cych. Pamiêtajmy o tym!
Inn¹, nie mniej wa¿n¹ grupê grzybów
stanowi¹ gatunki, które zawieraj¹ trucizny atakuj¹ce system nerwowy. Do

najbardziej znanych nale¿¹: strzêpiaki, lejkówki, muchomor czerwony,
muchomor plamisty. Do tej grupy
zalicza siê równie¿ popularn¹ olszówkê ( krowiak podwiniêty ), która zawiera truciznê rozpuszczaln¹ w
wodzie. Obgotowywanie zmniejsza
w³aciwoci truj¹ce tego gatunku, ale
nie likwiduje ich zupe³nie. St¹d grzyby te u niektórych osób mog¹ nie wywo³ywaæ widocznych objawów zatrucia, a wystêpuj¹ce zaburzenia w
oddychaniu i kr¹¿eniu niekiedy nie
s¹ kojarzone ze spo¿yciem grzyba.
Trzeci¹ grupê stanowi¹ grzyby
powoduj¹ce zatrucia gastryczne, okrelane czêsto jako nie¿yt ¿o³¹dkowo
 jelitowy ( bóle brzucha, biegunki,
wymioty ), który doprowadza do odwodnienia organizmu oraz du¿ego
os³abienia. Zatrucia tego rodzaju wystêpuj¹ po spo¿yciu kilku gatunków
grzybów, takich jak: borowik szatañski, czubajka cielista, wieruszka zatokowata, malanka wi¹zkowa, muchomor cytrynowy oraz ró¿nych gatunków mleczajów, go³¹bków i g¹sek.
Przy zatruciach grzybami nale¿y
wspomnieæ o tzw. zatruciach nieswoistych grzybami. Mówimy tutaj o
trzech grupach:
- zatrucia grzybami surowymi w postaci sa³atek lub spo¿ywane bez
dok³adnej obróbki termicznej. Takie
gatunki jak: g¹sówka naga, opieñka
miodowa spo¿yte na surowo powoduj¹ nudnoci, wymioty, bóle brzucha,
- zatrucia grzybami zepsutymi
 grzyby nale¿¹ do produktów spo¿ywczych ³atwo psuj¹cych siê,
zw³aszcza owocniki stare, przejrza³e
ulegaj¹ bardzo ³atwo procesom rozk³adu. Przechowywane w nieodpowiednich warunkach ulegaj¹ zepsuciu, przegrzaniu, stanowi¹c doskona³¹
po¿ywkê dla rozwoju pleni i bakterii. Takie grzyby zawieraj¹ ró¿ne substancje toksyczne, powoduj¹c nie¿yt
¿o³¹dkowo  jelitowy, zaburzenia
nerwowe, zmiany w obrazie klinicznym krwi,
- zatrucia grzybami zaka¿onymi bakteriami chorobotwórczymi
 grzyby wie¿e oraz suszone mog¹
byæ zaka¿one bakteriami chorobotwórczymi: Salmonella, Escherichia
coli. Zatrucia takimi grzybami przebiegaj¹ z podwy¿szon¹ temperatur¹
cia³a, ogólnym rozbiciem i dreszczami.
Uwaga! Aby unikn¹æ zatrucia grzybami nale¿y zrezygnowaæ ze zbierania grzybów z blaszkami, a na ka¿de
grzybobranie wybieraæ siê z atlasem
grzybów.
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
¿yczy bezpiecznego grzybobrania i
przyjemnego wypoczynku w lesie.
Patrycja P³oszaj

