Коли дитина здорова/хвора?

Заклади дошкільного виховання та
служба охорони здоров'я

Для батьків

Ми знаємо, що захворювання у дітей є стресовим як для дітей, так і для батьків, а також
доказано, що інфекції маленьких дітей є результатом приблизно 40% відсутності батьків
на роботі.

У разі хвороби у дітей часто виникає ряд сумнівів і питань про те, коли дитина здорова і
може відвідувати заклад дошкільного виховання (ясла / дитячий садок), а також коли
дитина хвора і повинна залишатися вдома.
Тому ми підготували цей посібник, який базується на рекомендаціях Данського
управління охорони здоров'я щодо інфекційних захворювань у дітей та підлітків .
Метою є сприяння здоров'ю та благополуччю дітей у дошкільних закладах шляхом:
 Обмеження поширення інфекційних захворювань у дитячих закладах
 Та дотриманням рекомендацій батьками і персоналом щодо того, коли дитина може
почати відвідувати дошкільний заклад

Рекомендації можна знайти тут: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsommesygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx

Коли ваша дитина може прийти в заклад дошкільного
виховання?

Діти дуже сильно заражають один одного в дитячих садках. Щоб обмежити інфекцію, важливо,
щоб хворі діти залишалися вдома.. У випадку з дітьми іноді може бути важко визначити, здорові
вони чи хворі.
Здорова дитина
 Коли загальний стан дитини незмінний
 Коли дитина може брати участь у заходах, які і зазвичай. Дитина повинна
Наприклад мати можливість грати на вулиці і піти на прогулянку
 Коли у дитини немає лихоманки
 Необхідно дотримуватися всіх перерахованих вище умов – як для самої дитини, так і для
зниження ризику зараження.
Хвора дитина
 Якщо загальний стан дитини порушений, наприклад дитина слабка,
неспокійна, постійно плаче або ниє
 Коли дитина не може брати участь у діяльності, яку вона зазвичай робить
 Якщо є специфічні ознаки хвороби, наприклад лихоманка
 Якщо є одна з перерахованих вище умов

Якщо дитина приходить в дитячий садок, не будучи повністю здоровою, то через зниження
імунітету є висока вірогідність, що можуть виникнути ускладнення або зараження іншим
захворюванням.
Якщо дитина тільки що хворіла, рекомендується залишатися вдома на додатковий день, щоб
по-справжньому одужати.

Інфекційні хвороби
Найбільш часто зустрічаються інфекційні захворювання:










Простуда
Лихоманка без особливої причини
Отит вуха
Бронхіт
Пневмонія
Дитячі хвороби (вітряна віспа, еритема, триденна лихоманка, скарлатина і захворювання
рук, ніг і рота)
Діарея
Імпетиго
Запалення очей (при сильному гної, помутніння і ураженому загальному стані)

При діареї дитина може знову почати відвідувати дитячий заклад, коли випорожнення
повернуться в норму.
У разі імпетиго дитина може знову почати відвідувати дитячий заклад (навіть якщо лікування
було розпочато), коли рани висохнуть і кірки відпадуть.
У разі сильного запалення очей дитина може повернутися в дитячий садок, після як мінімум
дводенного лікування, при умові відсутності гною, чутливості до світла або некомфортного
загального стану. У разі легких станів запалення очей з легким почервонінням і сльозотечею,
дитина може прийти в дитячий садок.
Загальне правило полягає в тому, що хворим дітям не дозволяється приходити в дошкільний
заклад і що дитина з інфекційним захворюванням може повернутися тільки тоді, коли вона
більше не є розносником інфекцій.

Відвідування закладів дошкільного виховання, незважаючи
на ризик зараження
У разі певних захворювань дитина може відвідувати дитячий садок, навіть якщо може бути
певний ризик зараження (за погодженням з лікарем загальної практики). Це стосується,
наприклад,






Інфекційна еритема
Захворювання рук, ніг і рота
Герпес
Дитячі глисти (заражаються до початку лікування)
Контагіозний молюск

Хоча може бути певний ризик зараження, це все одно означає, що дитина повинна бути
здоровою і загальний стан повинен бути незмінним, для відвідувати дитячий
садок.

У деяких випадках дитині можна з'явитися, коли розпочато лікування.
Це стосується наприклад,



Воші
Короста

Якщо ці захворювання виявлені під час перебування дитини в дитячому садку, батьки
повинні бути проінформовані, коли вони прийдуть за дитиною .

Якщо є сумніви, здорова дитина чи хвора




Батьки можуть зв'язатися зі своїм лікарем загальної практики
Патронажна сестра та персонал дитячих садків не можуть зв'язатися з лікарем
загальної практики без згоди батьків.
У разі серйозних інфекційних захворювань старший лікар приймає рішення
(наприклад менінгіт)

Поширення інформації про випадки захворювання




Керівник дошкільного закладу повинен проінформувати батьків про інфекційні
захворювання.
У разі серйозних захворювань, таких як менінгіт, керівник дитячого садка за
погодженням з лікарем повинен проінформувати батьків.
Поширення інформації керівником ґрунтується на тому, що батькам
надають інформацію про хворобу своєї дитини, якщо є її медична оцінка.

Обов'язкиперсоналу
Якщо дитина захворіла або є підозра на хворобу і порушений загальний стан дитини,
персонал зобов'язаний зв'язатися з батьками, щоб ті якнайшвидше забрали дитину
додому.
Наскільки це можливо, прийом ліків має проходити в домашніх умовах. При хронічних або
тривалих захворюваннях може знадобитися давати ліки кілька разів на день.
Рекомендації щодо медикаментозного лікування у яслах, дошкільних закладах та школах можна
знайти на веб-сайті: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133849)

Гігієнічні запобіжнізаходи

Патронажна сестра проводить щорічний гігієнічний огляд з керівником закладу.
Керівник закладів гарантує, що працівники володіють необхідними знаннями з питань
гігієни, включаючи гігієну рук та загальні рекомендації з гігієни.

У разі частих випадків хвороби в установі
Особлива увага приділяється виникненню сильно заразних захворювань, наприклад, при
діареї і імпетиго.
Керівник дитячого садка може обговорити гігієнічні запобіжні заходи патронажною
сестрою, яка закріплена за закладом.

Завдання батьків
Щоб обмежити поширення інфекційних захворювань в дошкільному закладі, важливо, щоб
хворі діти припинили відвідування.
Батьки повинні:







Залишити хворих дітей вдома
Поважать оцінку персоналу щодо того, чи хвора/заразна дитина, коли персонал
надає таку інформацію батькам
Дізнатися про рекомендації Данського управління охорони здоров'я щодо
інфекційних захворювань
Проінформувати закладу, якщо і чим дитина захворіла
Ознайомлюватись з інформацією про інфекційні захворювання і будь-яких більш
необхідними правилами в особливих ситуаціях
Щоб запобігти поширенню інфекції, мийте руки дитини, коли ви приходите і йдете
із закладу.

Дивіться брошуру: "Здоров'я у ваших руках", а також фільм "HYGSI" на
Sundhedstjenesten-egedal.dk

Цей посібник був підготовлений у жовтні 2016 року
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