
A megelőzés leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás! 

Vegyük figyelembe, hogy – esetleg személyes tapasztalataink hiánya miatt – gyakran magunk 

sem vesszük észre, ha a gyermek az iskolából vagy a nyári táborból tetvesen érkezik vissza, 

ezért a közösségbe tetvesen engedjük el. Ha viszont nem figyelünk fel arra, hogy gyermekünk 

(különösen a füle körül) gyakran vakarja a fejét, otthon nem fordítunk kellő gondot a rendszeres 

hajápolásra, a hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került fejtetű könnyen és gyorsan 

elszaporodhat. Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése 

nagyon fontos. Időről időre vizsgáljuk át a gyermek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke. 

Ha gyermekünk olyan közösségbe járna, ahol fejtetvességről hallunk, a PEDEX tetűirtó 

hajszesz fejmosás utáni (akár rendszeres) alkalmazása a következő hajmosásig biztosítja a 

tetűmentességet. A PARANIT és a PARASIDOSE fejtetű-riasztó aeroszol használata, majd a 

készítményhez megadott használati utasítás szerint meghatározott időközönként történő 

ismétlése a megelőzés másik lehetősége.  

Gyermekközösségekben a védőnők rendszeres időközönként ellenőrzik a fejtetvességet és 

szükség esetén a kezeléseket is elvégzik, amelyekben – indokolt esetben – a megyei 

kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek kistérségi népegészségügyi 

intézetei is közreműködnek. Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során az iskola-

egészségügyi hálózat gyermeke hajában ismételten tetűt vagy serkét talál, közegészségügyi 

érdekből a kiszűrt gyermeket név szerint kötelesek jelenteni az illetékes kistérségi intézetnek, 

amely gondoskodik a tetves gyermek környezetére (családtagjaira stb.) kiterjedő vizsgálatról és 

szükség esetén a tetves személy kezeléséről.  

-------------------------------------------------------------------------  

 

Szülői nyilatkozat a fejtetvességgel kapcsolatos tájékoztatás átvételéről 

 

Gyermek neve: .................................................................... osztály:...........................  

A fejtetvesség megelőzéséről, a szűrővizsgálatokról, a kezelés módjáról, a kiszűrt esetekkel 

kapcsolatos eljárás rendjéről a tájékoztatást megkaptam.  

 

Dátum: ........................................  

.................................................  

       aláírás  

(Kérjük, szíveskedjen gyermeke iskolájába visszajuttatni!) 

 

 

 

 



Szülői nyilatkozat fejtetves gyermek kezeléséről 

 

A gyermek neve:...........................................................................................Osztály: .................. 

Lakcíme: .......................................................................................................................................  

Oktatási intézmény megnevezése: ................................................................................................  

A haj kezelésének időpontja (év, hó, nap):.............................................................  

A kezelésre használt tetűirtószer megnevezése:....................................................  

Alulírott ………………………………………..………………(szülő, törvényes képviselő 

neve) nyilatkozom, hogy a gyermek hajának kezelését az előírásnak megfelelően elvégeztem 

és a hajon található serkéket is eltávolítottam.  

 

Dátum: …………………………………………. 

……….....................................  

aláírás  

(Kérjük, szíveskedjen gyermeke óvodapedagógusához/osztályfőnökéhez visszajuttatni!)  

 

Értesítés a szülőnek a gyermek fejtetvetlenítéséről 

 

Kedves Szülő! Sajnálattal értesítem, hogy gyermekénél fejtetvességet tapasztaltunk.  

A gyermek hajának kezelést az egészségügyi törvény 73. §-ának (2) bekezdése szerinti 

felhatalmazás alapján elvégeztem. Kérem, fordítson figyelmet a gyermek hajában található 

serkék eltávolítására. Ehhez használható sűrű fogazatú fésű, de a serke a hajszálról két köröm 

között vagy csipesszel is lehúzható. Szükség esetén a serkés hajszál ollóval levágható. Ezúton 

hívjuk fel a figyelmét arra, hogy a tetvesség megelőzhető. Ezért javasoljuk, hogy tartson otthon, 

a házi patikában tetűirtó- vagy fejtetűriasztó-szert és amennyiben az iskolában fejtetvességről 

értesül, a gyermek kezelését annak megelőzése érdekében végezze el. Kérjük, családtagjait is 

vizsgálja át és szükség esetén őket is kezelje.  

Tájékoztatom, hogy ismételt fejtetvesség esetén az illetékes népegészségügyi szakigazgatási 

szerv járási népegészségügyi intézetét is értesítenem kell.  

 

Dátum: ............................................................................  

.............….……...................  

védőnő 


