
Wszawica wstydliwy problem  

 postępowanie w przypadku zakażenia 
 
1. Wszawica głowy  to choroba zakaźna owłosionej  skóry głowy, najczęściej 

występująca u przedszkolaków i młodzieży szkolnej. 

2. Charakterystyka choroby: 

a. Objawia się obecnością wszy, larw (nimf) lub jajeczek (gnid) we włosach lub 

odzieży; 

 

 

Postać dojrzała wszy głowowej  z jajeczkami  

przyczepionymi do włosa 
 

b. Często w początkowym etapie rozwoju choroby przebiega ona bezobjawowo; 

c. W razie silnego zawszawienia występuje świąd spowodowany reakcją 

alergiczną na ślinę wszy; 

d. Wszawica głowowa jest najczęściej spotykaną postacią wszawicy. Jajeczka 

przytwierdzone są do włosów, a larwy i postaci dorosłe znajdują się na skórze 

głowy, we włosach lub na okryciu głowy; 

 

 

 

  

Jajeczka złożone przez wesz głowową 

przyczepione do włosów. 



e. Okres wylegania – cykl życiowy wszy składa się z 3 stadiów: jaja, larwy (3 

stadia) i postaci dorosłej.  W sprzyjających warunkach cały cykl życiowy trwa 

około 3 tygodni.    

 

 

3. Jak wykryć wszy ? 

 Najłatwiej jest je wykryć podczas czesania włosów specjalnym grzebieniem nad 

białą kartką papieru; 

 Należy czesać włosy suche  i wyczesywać je stojąc pochylonym głową do dołu 

nad białą kartką; 

 Jeśli niektóre „kropki” na kartce się poruszają, to z dużym 

prawdopodobieństwem są to wszy głowowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Jak można się zabezpieczyć przed wszami? 

 Poświęć czas na systematyczne czesanie włosów specjalnym, gęstym 

grzebieniem. Czesać powinna się cała rodzina. Czym szybciej wykryje się 

wszy, tym szybciej się ich pozbędziemy; 

 Włosy należy czesać bardzo dokładnie, wszy i ich jajeczka są bardzo małe i 

trudne do usunięcia; 

 Nie używać cudzych czapek, grzebieni i szczotek; 

 Unikać kontaktu z osobami zarażonymi; 

 Sprawdzić czy ktoś z rodziny jest też zarażony; 

 Wszystkich zarażonych w rodzinie powinno poddać się leczeniu w tym samym 

czasie, 

 Przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków; 

 Należy także zastosować mycie włosów szamponem przeciwko wszom; 

 Po uwolnieniu się od wszy, należy jeszcze czesać się specjalnym grzebieniem 

przez10-14 dni. Da to pewność, że zastosowana metoda leczenia była 

skuteczna. 

 Systematycznie kontrolować czystość głowy i włosów dzieci przebywających                                           

w zbiorowiskach ludzi. 
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