Forældrenes koordinerede Nationale Store Lusedag d.31-1-2018, i år for 17 år i træk
Hvor det dog kan undre, at lusesituationen ikke tages mere alvorligt og hjælpen til familier ikke sættes
bedre i system. Tænk hvor mange familier der generes, når det vides at 1/3 af familier med mindre børn
årligt får lus!
Overslag over tidsforbrug i børnefamilier: Årligt fødes i landet omkring 60.000 børn. Når de er under særlig
risiko for at få lus i børnehave og de mindste klasser, kan vi antage, at det er 5 årgange, der er særligt
udsatte. Dette svarer til at omkring 100.000 familier årligt udsættes for at skulle forholde sig til lus. Antages
videre at disse luse-tilfælde mindst kræver en times indsats hver, så er det ligeså mange fritidstimer,
100.000 timer, landets familier dedikerer til lus, tid der går fra anderledes opbyggeligt familiesamvær. Dette
er så bare et estimeret tidsbrug i familierne. Dertil kommer så tidsforbruget i kommunernes
sundhedstjenester, skoler og børneinstitutioner, offentlige myndigheders håndtering, lægers og apotekers
tidsbrug.
Kan vi dog ikke gøre det meget bedre?
Jo, helt bestemt, for der bliver gjort så mange krumspring og lavet så mange omsvøb, for ikke at træde
private luseproducenter og -sælgere over tæerne. Dette, og direkte uvidenhed, skjuler for det enkle
budskab om hvordan forældre skal forholde sig med hensyn til børnenes lus. For der skal jo tjenes penge på
salg af luseprodukter. For sælgere og lobbyister gælder det om ikke at formidle anvendelse af genbrugelige
luseprodukter, mens det indlysende: Et genbrugs kit, der kan anvendes til både tjek for og egentlig fjernelse
af lus, må anbefales. Et kit med en grundig anvisning på hvordan og hvorfor man skal gribe et muligt eller
konstateret lusetilfælde an, relateret til hovedlusens levevis: Kæmning med en specialdesignet tættekam i
udredt, nyvasket og balsambehandlet hår. På denne vis kan man med 2 ugentlige kæmninger i 2 uger
komme et luseangreb til livs og med samme udstyr og metode jævnligt sikre sig at man, hverken selv eller
ens barn i ’lusealderen’, har uønskede lus. Man bliver selvhjulpen.
Vær derfor med til at videreformidle det enkle budskab:
Deltag ved den landsdækkende Store Lusedag d.31-1, hvor forældre opfordres til samtidig tjek for lus i
familierne. Samtidighed forhindrer den ellers evindelige gensmitte med lus, er hjælp til selvhjælp, da lus kun
smitter fra et menneskehoved til et andet. Samtidig lusefjernelse er som en lusevaccination mod landets
luseepidemi.
Viden om lus åbner vore øjne for hvad vi har med at gøre og gør luse-håndtering overkommelig
arbejdsmæssigt og økonomisk.
God lusejagt d. 31-1.
Se yderligere storelusedag.dk eller patienthaandbogen.dk
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