
Czym jest wszawica?

Wszawica jest chorob¹ powodowan¹ przez paso¿yta - wesz g³owow¹ 
(pediculus capitis). Paso¿yt ten ¿yje wy³¹cznie na ow³osionej skórze g³owy 

cz³owieka i ¿ywi siê jego krwi¹. Wielkoœæ doros³ego owada nie przekracza 2-
3mm. Larwy wszy (gnidy) maj¹ kolor bia³awo-br¹zowy, a rozmiarem 

przypominaj¹ g³ówkê szpilki. 
Samica sk³ada zwykle od 6 do 8 jaj dziennie przez kolejne 20 dni. Dziêki 

substancji klej¹cej mocno przyczepiaj¹ siê do skóry g³owy. 
W ci¹gu 10 dni z jajeczek wylêga siê larwa, która nastêpnie przekszta³ca siê 

w doros³ego osobnika. Wesz g³owowa potrafi jedynie pe³zaæ, dlatego te¿ 
zaraziæ siê ni¹ mo¿na tylko przez bezpoœredni kontakt z osob¹ chor¹. 

Wszawica od zawsze, wystêpuje na ca³ym œwiecie. 
Problem dotyczy wszystkich kontynentów, stref klimatycznych i populacji. 

Wszawica g³owowa czêœciej dotyczy dzieci ni¿ osób doros³ych. 
Rozprzestrzenianiu siê zaka¿enia sprzyjaj¹ du¿e skupiska ludzkie,                     

a mo¿liwoœci jej przenoszenia s¹ bardzo ró¿norodne. 
Wszawic¹ mo¿na zaraziæ siê w przedszkolach, szko³ach, na koloniach                   

i obozach organizowanych dla dzieci i m³odzie¿y, przez po¿yczanie czapek, 
szalików czy wspólne korzystanie z grzebieni. Miejscem gdzie wszawica 

wystêpuje najczêœciej s¹ szko³y i przedszkola. 

Wszawic¹ mo¿na zaraziæ siê TYLKO przez bezpoœredni kontakt, 
dlatego zaleca siê, aby:

?Profilaktyczna kontrola w³osów dzieci sta³a siê nawykiem rodziców, 
zw³aszcza, je¿eli w szkole lub przedszkolu panuje wszawica. Istnieje du¿e 
prawdopodobieñstwo zara¿enia! 

?Domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego u¿ytku, takich jak: 
grzebieñ lub szczotka, gumki do w³osów, rêczniki, czapki, szaliki i inne 
ubrania. 

? Unikaæ bezpoœredniego kontaktu g³owami (w³osami) z innymi ludŸmi.            
Zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci. Nie ma skutecznych metod 
zapobiegaj¹cych zaka¿eniu siê wszawic¹. 

Wesz g³owowa nie potrafi 

prze¿yæ bez swojego ¿ywiciela 

- cz³owieka, dlatego te¿ 

odka¿anie domu lub 

mieszkania  nie jest konieczne.

Wesz g³owowa nie bytuje na 

zwierzêtach domowych  

(pies, kot), dlatego nie 

musisz przegl¹daæ sierœci 

zwierz¹t  w obawie, ¿e mog¹ 

byæ  przyczyn¹ zaka¿enia.

Gdzie wystêpuje wszawica?

Jak zabezpieczyæ siê przed wszawic¹?
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?Najbardziej charakterystycznym objawem wszawicy jest 
œwi¹d. Gdy nasze dziecko nieustannie drapie siê po g³owie, 
nale¿y niezw³ocznie skontrolowaæ skórê g³owy i w³osy 
dziecka. 

Gnidy (jaja wszy) wystêpuj¹ zwykle u nasady w³osów,           
maj¹ bia³y kolor i przypominaj¹ ³upie¿ (w przeciwieñstwie 
do ³upie¿u nie da siê ich ³atwo usun¹æ).                                   
Wszy wystêpuj¹ najczêœciej za uszami i z ty³u g³owy                
tu¿ nad karkiem. 

Doros³e osobniki widoczne s¹ go³ym okiem. Poniewa¿ 
odnó¿y nie widaæ, wygl¹daj¹ jak „ziarenka sezamu". 

Je¿eli stwierdzimy lub tylko podejrzewamy u dziecka 
wszawicê, powinniœmy niezw³ocznie przejrzeæ g³owy 
pozosta³ych domowników   i skontaktowaæ siê                             
z farmaceut¹ lub lekarzem. 

?

?

?

Wszawicê mo¿na wyleczyæ. W tym celu nale¿y:

œciœle trzymaæ siê zaleceñ lekarza/ farmaceuty, 

sprawdziæ czy zakupiony specyfik jest bezpieczny dla dzieci,

 

zapytaæ farmaceutê, czy produkt nie powoduje alergii i nie 
dra¿ni skóry g³owy, 

zastosowaæ odpowiedni preparat, który pomo¿e skutecznie            
a zarazem bezpiecznie wyeliminowaæ chorobê, 

pamiêtaæ, ¿e ka¿de leczenie trzeba powtórzyæ po 7-8 dniach, 
aby mieæ pewnoœæ, ¿e nie nast¹pi nawrót wszawicy. 

?

?

?

?

?

Problem dotyczy w równym 
stopniu ch³opców                           

i dziewczynek.                     
Wiadomo, jednak, ¿e dzieci            

z d³u¿szymi w³osami             
³atwiej mog¹ zostaæ 

zainfekowane. 

   Nale¿y sprawdzaæ g³owê 

dziecka raz na 2 tygodnie 

oraz po ka¿dym powrocie 

dziecka z wakacji lub 

wycieczek szkolnych. 
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Jak rozpoznaæ wszy u dzieci?

Jak leczyæ?
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 Wszy nie skacz¹ i nie p³ywaj¹

 i dlatego do zaka¿enia

 mo¿e dojœæ jedynie przez

 bezpoœredni kontakt

  g³owy z g³ow¹. 
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