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- Problem wszawicy w szkołach-



Definicja

Wszawica – obecność na ciele człowieka lub jego odzieży wszy ludzkich, 
ich larw i/lub jajeczek (zwanych gnidami).

Typy wszy:

➢Wesz głowowa (Pediculus humanus capitis)

➢Wesz łonowa (Pediculus humanus pubis)

➢Wesz odzieżowa (Pediculus humanus vestimenti)
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WESZ LUDZKA GŁOWOWA Pediculus humanus captis

- rozmiar: 2-3 mm, 
- długość życia: ok. 32 dni, 
- pokarm: krew ludzka, 
- zdolność do poruszenia się: bardzo sprawna i szybka we wspinaniu                                    

się po włosach, bezradna na gładkiej powierzchni, 
- czas przetrwania bez ludzkiej krwi: średnio 36 godzin, 
- ilość składanych jaj, około: 150 – 200 jaj, 
- posiada zdolność do mimikry - dostosowuje się wyglądem do otoczenia, 
- wydziela specjalny wodoodporny klej, którym przymocowuje gnidy do włosów, 
- zakażenie: bezpośredni kontakt głowy z głową,
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WESZ LUDZKA GŁOWOWA Pediculus humanus captis

- gryzą skórę głowy i wstrzykują substancję -
ślinę, która podrażnia skórę głowy i powoduje 
swędzenie (nasilenie objawów u alergików).

- nie przenoszą chorób, ale drapanie może 
spowodować uszkodzenia skóry,                             
która jest narażona na zakażenia paciorkowcowe       
i gronkowcowe a także grzybicze.

Zakażenia 
gronkowcem
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WESZ LUDZKA GŁOWOWA Pediculus humanus captis

- może przetrwać mycie włosów przez mocne chwytanie                    
się włosa oraz zamykanie otworów przez które oddycha, 
umiejscowionych po bokach ciała.
- nie potrafią skakać, latać i pływać.
- rozmnażają się bardzo szybko. Samica może złożyć                     
do 10 jaj dziennie. 
- jaja występują zazwyczaj przy nasadzie włosa, blisko skóry 
głowy i znacznie trudniej je usunąć. 

Im wcześniej wykryte tym łatwiej można się ich pozbyć.
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Letnie kolonie i obozy oraz wyjazdy 
na „zieloną szkołę” to czas, gdy 
wskaźniki zakażeń wszawicą są 

najwyższe.
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CYKL ŻYCIA
WESZ LUDZKA GŁOWOWA Pediculus humanus captis
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Objawy wszawicy:

- świąd skóry spowodowany reakcją 
alergiczną na ślinę wszy, 
- miejscowe powiększenie węzłów chłonnych, 
- widoczne wszy głowy oraz gnidy przyklejone 
do włosów głownie w okolicy karku, skroni            
i za uszami.



Wszawica głowowa
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Jak sprawdzić głowę dziecka?

- sprawdź suche włosy używając gęstego 
grzebienia,
- u nasady włosów pojawiają się białe jaja zwane 
gnidami, często mylone z łupieżem,
- jaja wszy (gnidy) mają regularny kształt i trudno 
je usunąć,
- aby się przekonać czy są to gnidy, należy użyć 
grzebienia o gęstych ząbkach, 
- jeśli gnidy uda się wyczesać, wówczas możemy 
być pewni, że to wszawica.
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LECZENIE WSZAWICY

Jeżeli już wiemy, że mamy do czynienia                          
z wszawicą, zachowajmy spokój                                       

i bez wstydu rozpocznijmy leczenie. 

Po 7 dniach od przeprowadzenia kuracji 
ponownie sprawdź włosy dziecka i jeżeli                       

to konieczne, powtórz leczenie.
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PROFILAKTYKA WSZAWICY
Do zarażenia może dojść poprzez:
- bezpośredni kontakt z włosami osoby chorej m.in. poprzez przytulanie 
się, stykanie się głowami,
- bezpośrednio poprzez używanie wspólnych przyborów do pielęgnacji 
włosów (szczotki, grzebienia), ozdób do włosów,
- używanie wspólnych ręczników i bielizny pościelowej, pożyczanie 
czapek, szalików,
- w dużych skupiskach ludzkich, gdzie jest wysokie 

prawdopodobieństwo występowania wszawicy i gdzie może dojść                       
do kontaktu „głowa z głową” (przedszkola, szkoły, internaty, kolonie).
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WAŻNE! 

Do dziecka o wszawicy mówmy neutralnie. 
Nie stygmatyzujmy dzieci, u których znaleziono wszy. 
Nie wpajajmy stereotypów, że to dotyka tylko patologiczne rodziny!

Pamiętajmy:
Zarażenie wszami głowowymi może przytrafić się dziecku tak samo, jak

zdarza mu się zapomnieć zeszytu do szkoły czy odrobić pracę domową. Nikt tu nie
jest winny, gdyż infekcja nie wynika z braku higieny lub ubóstwa rodziny. W takim
samym stopniu może ona dotknąć dzieci zadbanych, jak i pochodzących z mniej
zamożnych domów.
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MATERIAŁY INFORMACYJNE 

Szersze informacje o tej tematyce można uzyskać na stronach 
internetowych m.in. 
www.nawszy.pl, 
www.wszopedia.pl , 
www.wszawica-hedrin.pl, 
www.problem-z-glowy.pl

http://www.nawszy.pl/
http://www.wszopedia.pl/
http://www.wszawica-hedrin.pl/

