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ZDRAVLJENJE ZGOLJ Z ZDRAVILI,
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V človeškem telesu lahko preživijo številne
gliste. V zmernem podnebnem pasu je
najpogostejša podančica, občasno pa se
pojavijo

tudi

navadne

gliste.

Jajčeca

podančice vstopijo v telo in se v črevesju
razvijejo v odrasle gliste v 15. do 28. dneh.

ZDRAVLJENJE GLISTAVOSTI
Zdravilo

predpiše

količino

sirupa

nezdrobljene)

zdravnik.
ali

•

vzamemo

po

razkuževalnim sredstvom ali s

Predpisano

tablete

dnevno čistimo stranišče z
čistilom za stranišče

(cele,
navodilu,

običajno po jedi.

Odrasle samice ležejo jajčeca okoli zadnjika
in povzročajo srbenje, še zlasti ponoči. Z
dotikanjem in praskanjem se jajčeca preko
rok zlahka prenesejo v usta in tako se
začne nov razvojni krog.
Okužimo se z jajčeci zajedalcev, ki so na:
•

Umazanih rokah

•

Okrog črevesne odprtine

•

Umazanem perilu

•

Živalih (psi, mačke)

•

Živilih (sadje, solata)

•

V prahu

SIMPTOMI
•

Srbečica okoli zadnjika, še zlasti

HIGIENSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE
OKUŽBE IN PONOVNE OKUŽBE
Po 14-ih dneh zdravljenje ponovimo; čez
nadaljnjih 14 dni vzamemo zdravilo tretjič.
Pri zdravljenju z nekaterimi zdravili se blato
obarva rdeče. Če ima težave več članov
družine se zdravi cela družina. Ob
zdravljenju izvajamo tudi naslednje ukrepe:

•

Pred spanjem se umijemo okrog

•

•

•

Bele nitaste gliste na blatu.

•

Nespečnost zaradi močnega srbenja.

jedjo in po opravljeni
potrebi, kratko postriženi
nohti
in redno ščetkanje
obnohtja

črevesne odprtine in namažemo z

ponoči.

mazilom proti srbenju
•

perilo peremo pri 95°c

HIGIENA ROK: Umivanje rok pred

Dnevno umivanje okrog črevesne
odprtine

•

Izdatno umivanje sadja in izpiranje
zelenjave pred uživanjem

