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Pediculosis – tetvesség esetén szükséges teendők
Vérszívó tetvek
Tetvességi vizsgálatok
Közösségi vizsgálat végzendő az alábbi a)–c) pontban megjelölt
helyeken, időközben és módon:
1.a)
bölcsődékben,
nevelőotthonokban,
gyermekvédelmi
intézményekben a gondozottakat felvételük alkalmával, majd
negyedévente egyszer az intézmény orvosának vagy a védőnőnek
kell a tetvesség előfordulására nézve is tüzetesen
megvizsgálnia. A gondozó (nevelő) személyzet az öltöztetés,
fürdetés alkalmával köteles figyelmet fordítani a tetvesség
esetleges előfordulására és annak észlelése esetén
haladéktalanul jelentést tenni az intézmény vezetőjének és
orvosának, aki köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul
gondoskodni;
1.b) alsó fokú oktatási intézményekben (óvodákban, általános
iskolákban), de amennyiben indokolt, a középfokú oktatási
intézményekben (középiskolákban, szakmunkásképzőkben) is
felvételkor, illetve a tanév elején kell az esetleges
tetvesség felderítésére irányuló vizsgálatokat az intézmény
orvosának és a védőnőnek elvégeznie, majd negyedévenként
legalább egyszer megismételnie. Tetvesség észlelésekor a
szűrővizsgálatot az érintett egységben (pl. osztályban)
kéthetenként meg kell ismételni mindaddig, amíg három egymást
követő vizsgálat eredménye alapján a tetűmentesség és annak
állandósulása megnyugtató módon meg nem állapítható;
1.c) az eltetvesedés veszélyének fokozott mértékben kitett
közösségekbe (közegészségügyi szempontból hiányosan ellátott,

zsúfolt tömegszállásokra, hajléktalanok szálláshelyeire)
történő felvételkor a szálláshely dolgozója köteles a
tetvességi vizsgálatokat és tetvesség esetén a szükséges
kezeléseket elvégezni. A járási hivatal, kormányhivatal pedig
a tetvességi vizsgáltok/kezelések helyszínéről szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles a
helyszínen tájékozódni és szakmai hiányosság esetén a
szükséges intézkedéseket megtenni.
A tetvességi helyzet alakulásától függően a tisztifőorvos
elrendelheti az a)–c) pontban feltüntetett vizsgálatoknak az
előírtaknál rövidebb vagy hosszabb időközökben történő
végzését, indokolt esetben azoknak meghatározott időre szóló
felfüggesztését.
Kórházban és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézményben (a
továbbiakban együtt: kórház) a tetvesség behurcolásának
megakadályozása érdekében a felvételi részlegnél, ahol ez nem
megoldható, a kórházi osztályokon (a kórtermektől elkülönítve)
megfelelő helyiséget és fürdőszobát kell biztosítani.
Felvételkor e helyiségben a beteget és levetett ruháit
tetvességre nézve meg kell vizsgálni. Ha a tetvesség
kizárható, a beteg a kijelölt kórteremben elhelyezhető. Ha
tetvesség állapítható meg, vagy nem zárható ki biztosan, a
betegnek és ruházatának tetvetlenítését késedelem nélkül el
kell végezni. Kórtermekben észlelt tetvesség esetén a
tetvesnek talált beteg fehérneműjének és ágyneműjének,
valamint a kórteremnek a tetvetlenítését azonnal biztosítani
kell. Egyidejűleg a tetvesség esetleges fennállására nézve meg
kell vizsgálni a kórteremben ápolt többi beteget is és a
közöttük esetleg tetvesnek talált személyekkel is azonosan
kell eljárni.
Az alkalmi, időszakos és csoportos vizsgálatokon kívül az
eljáró orvosnak egyéb okokból végzett vizsgálatát – az orvosi
rendelőben, rendelőintézetben, a beteg lakásán, vagy máshol –
a tetvesség előfordulására nézve is ki kell terjesztenie
minden olyan esetben, amikor ezt a vizsgálat alá vont személy
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Minden egészségügyi, szociális és oktatási dolgozó, aki az
elvégzett vizsgálatok során tetvesség fennállását észleli,
vagy arról hivatásának gyakorlása közben tudomást szerez,
köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni.
Amennyiben ezt a tetvesség mértéke, jellege vagy bármi más ok
miatt hatáskörében nem tudja biztosítani, köteles az esetről a
járási hivatalt tájékoztatni, amely a tetvetlenítést
elvégezteti.
(3) A tetvességi vizsgálatokat és a tetvetlenítést – a
körülményektől függően és a szükséges mértékben – ki kell
terjeszteni a tetvesnek talált személy közvetlen környezetére,
illetőleg az ott élő
személyekre is (pl.

és vele rendszeresen érintkező
családtagokra, lakó-, munka-,

tanulótársakra stb.).
(4) A vizsgálat alá vonandó, illetőleg a kezelendő személyek
körét és a környezet kiterjedését – indokolt esetben – a
járási hivatal állapítja meg.
(5) Az érintett személy köteles magát alávetni a tetvesség
felderítése, megszüntetése, illetőleg megelőzése érdekében
szükséges eljárásoknak.
(6) A járási hivatal a járványügyi szempontból különös
veszélyt jelentő tetves személyekről nyilvántartást vezet. A
nyilvántartásba fel kell venni mindazokat, akiknél
ruhatetvesség, illetőleg nagyfokú vagy ismételt fejtetvesség
észlelhető.
(7) Használt ruhaneműt, rongyot, textilhulladékot, szőrt,
szőrmeárut, tollat, hulladékhajat csak hézagmentesen zárható
zsákokban szabad gyűjteni, és szóródást kizáró módon szabad
szállítani. Az így összegyűjtött hulladékanyagot csak
megfelelő rovarmentesítés vagy négy hétig tartó tárolás után
szabad feldolgozni.

(8) Fodrászüzletben tetves személy kiszolgálását követően a
használt eszközök (fésű, kefe, kendő, törülköző stb.)
tetvetlenítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.
Forrás:18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről

