
Профілактичні та протиепідемічні заходи 
при виявленні випадків педикульозу в начальних закладах 

 
 
Згідно з нормативними документами огляд дітей на педикульоз в 

організованих колективах проводиться: 
- в дошкільних навчальних закладах - щоденно медперсоналом разом з 
вихователями (р. ХІ п.5 Санітарний регламент для дошкільних навчальних 
закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від  
24.03.2016 року № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 
квітня 2016 року за № 563/28693; р.4 наказу МОЗ України від                 
28.03.1994 року № 38); 
-  в закладах інтернатного типу - щотижня медперсоналом установи разом з 
вихователями, а також перед i пiсля кожного вiдвiдування родини (р.4 наказу 
МОЗ України від 28.03.1994 року № 38); 
- в загальноосвітніх школах медперсоналом з залученням вчителiв пiсля 
кожних канікул та за епідпоказаннями - вибiрково (р.11, п.11.7 ДСанПіН 
5.5.2.008-01; р.4 наказу МОЗ України від 28.03.1994 року № 38). 

 
Дії медичного персоналу при виявленні педикульозу в організованому 

колективі: 
- зареєструвати виявлений випадок у журналі облiку та реєстрацiї 
iнфекцiйних захворювань (ф.060) та журналі обліку педикульозних, їх 
обробки та спостереження за ними (ф 287/о); 
- подати до Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний 
центр МОЗ України» екстрене повідомлення про інфекційне захворювання 
(ф. № 058/о); 
- медичному працівнику навчального закладу запросити батьків дитини, у 
якої виявлено педикульоз, та провести інструктаж щодо обробки, 
застосування педикулоцидiв, правил технiки безпеки та особистої гiгiєни з 
подальшим контролем якостi обробки (консультативну допомогу можна 
отримати за місцем проживання в лікувально-профілактичному закладі); 
- після проведеної обробки дитину до організованого колективу допускають 
після огляду медичної сестри навчального закладу чи надання довідки від 
лікаря; 
- проводити медичний нагляд протягом 30 днів за вогнищем педикульозу з 
оглядом контактних дітей на наявність цього захворювання, з відміткою в ф. 
287/о «Журнал обліку обробки та спостереження за вогнищами 
педикульозу»; 
- постійно проводити санітарно-освітню роботу з питань профілактики 
педикульозу серед дітей навчальних закладів та батьків; 
- діти з педикульозом до організованого колективу не допускаються. 


