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UVOD 

Protokol o postupanju u slučaju pojave dječjih glista kod učenika temelji se na preporukama 

Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar (u daljnjem tekstu Zavod) i liječnice 

školske medicine. Protokolom se definiraju obveze Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Zagreb 

i roditelja u slučaju pojave dječjih glista kod učenika (izraz se odnosi na učenike i učenice Škole) 

kako bi se prevenirala epidemijska pojava u Školi.  

DEFINICIJA 

Prema Zavodu dječja glista je najčešći parazit djece koja borave u grupi. Gutanjem zrelih jajašaca  

glistice se nastanjuju najčešće u tankom ili debelom crijevu, a primarni je simptom jak svrbež oko 

analnog područja, zbog čega se dijete stalno češe. Gliste su vidljive golim okom, a izgledaju poput 

bijelih vlasi koje se pomiču. Pretraga za otkrivanje dječje gliste jest uzimanje perianalnog otiska 

običnim selotejpom koji se zatim lijepi na predmetno stakalce i nosi na testiranje.  

 

LIJEČENJE 

Ukoliko se ustanovi prisutnost parazita, cijela će obitelj dobiti lijek.  

HIGIJENSKE MJERE 

Održavanje higijene je važno kako bi se izbjegao ponovni kontakt s glistom. Zavod preporuča 

oprati svu posteljinu na visokoj temperaturi, a dijete treba odviknuti od češkanja kako si rukom ne 

bi prenijelo jajašca u usta i tako nastavilo ciklus. Potrebno je češće kupanje/tuširanje, češće pranje 

ruku (prije i poslije jela, prije i poslije nužde, poslije brisanja nosa…), održavanje noktiju kratkim 

i čistim te svakodnevno usisavanje i dezinficiranje stambenog prostora. 

OBAVEZE RODITELJA 

Roditelji su obavezni: 

 o pojavi dječjih glista odmah obavijestiti nadležnog pedijatra ili liječnika obiteljske medicine 

 postupati prema preporukama liječnika 

 o pojavi dječjih glista obavijestiti učiteljicu ili razrednicu/ka. 

OBAVEZE ŠKOLE 

Razrednici su obavezni:    

 odmah obavijestiti stručnu službu kako bi se postrožio higijenski standard do nestanka 

epidemije 

 razgovarati i upućivati učenike na primjenu mjera u školi 

 obavijestiti stručnu službu Škole. 

Škola će odmah po saznanju obavijestiti nadležnu liječnicu školske medicine. Škola će postupati 

prema uputama liječnice školske medicine i higijensko-epidemiološke službe Zavoda. 

 


