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Yayılma şekli

Bit sirkeleri
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Kaşıntı

KAFA BİTLERİ
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ENFEKSİYON YOLU

İnsandan insana, genelde kafa-kafa temasında, bazı durumlarda ise kafa derisi ile
temas etmiş olan nesnelerden (örneğin baş
örtüsü/şapka/bere,
atkı, saç fırçası, oyuncak hayvanlar vs.).

BELİRTİLERİ

İnsanların saçlı kafalarında 2-3 mm
büyüklüğünde parazitler. Ağızları ile günde
birkaç kez kafa derisinden kan emerler. Bu
da ciddi bir kaşıntıya 3 neden olabilir.
Bitlerin 0,8 mm büyüklüğündeki oval şekilli
yumurtaları “bit sirkesi” 2 olarak adlandırılır. Bunlar saç dibinin yakınında tutunurlar.
Bit istilası özellikle kulakların arkasında,
şakak ve ense bölgesinde 1 iyi görünür.

BİLDİRME
ZORUNLULUĞU

Saç biti istilasına maruz kalındığında
sosyal tesise gidilemez. Saç biti istilası
derhal kreş yönetimine bildirilmelidir.
Kreşte istila durumu meydana geldiğinde
tüm ebeveynler çocuklarının kafasında
bit olup olmadığını incelemelidir.
Ebeveynler bit istilasını kendileri tespit
edebilirler. Ebeveynlerin uygun bir tedavi
uygulamaları ve bunu ayrı olarak yazılı
şekilde onaylamaları gerekir.

TEDAVİ

Tedavi, ilaçlar ile yapılır. Tedavi ile bit ve
kurtçukların ölmesi hedeflenir. İlk tedaviden 8–10 gün sonra daima ikinci bir tedavi
gereklidir.
Bit yumurtaları, ilacın uygulanmasının ardından saçların ıslak olarak bir bit tarağı ile
iyice taranması ile giderilir.

DİĞER ÖNLEMLER

• Taraklar, fırçalar, saç tokaları veya saç
lastikleri sıcak sabunlu suda ince kıllı bir
fırça ile temizlenmelidir.
• Baş örtüleri, şapka ve bereler ve nevresim
takımları en az 60° derecede tasarruf
programı kullanmadan yıkanmalıdır.
• Yıkanamayan çocuk kıyafetleri ve pelüş
hayvanlar, 3 gün boyunca kapalı bir plastik
poşette veya 24 saat boyunca -15°C’de
buzlukta tutulmalıdır.
• Kafa saçı ile temas etmiş olan tüm alanlar
elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.

KREŞE TEKRAR
KABUL EDİLME

Bit istilasının ilk kez yaşanması halinde
çocuk ancak, ebeveynleri gereken tedaviyi
uygulamış ve yazılı bir tedavi beyannamesi
ibraz ettiler ise kreşe tekrar kabul edilebilir.
Bit istilasının ikinci kez yaşanması halinde
ise çocuk, ancak bir doktor belgesi ile kreşe
yeniden kabul edilebilir.
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