
WSZAWICA 

Jest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – wesz głowową. 

Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią.  

Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki.  

Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, 

które swędzi i piecze. 

Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym  
i szkolnym. 
Do zakażenia wszami –  
dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio przez np. czapki, grzebienie, szczotki 
itp. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki. 
Leczenie wszawicy jest bardzo proste.  
Polega na stosowaniu środków owadobójczych na skórę owłosioną głowy. Wszystkie te środki można 
bez problemu otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku. 
Należy przy tym pamiętać że leczeniem powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadku 
powikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza – konieczne w tym przypadku będzie 
stosowanie antybiotyków.  

Odzież osoby chorej jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, a szczotki grzebienie najlepiej 

wyrzucić, bądź wymoczyć w środku zabijającym wszy. 

Dodatkowo warto wiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka, 

dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne.  

Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba przeglądać sierści 

zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia. Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do 

zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową.  

Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, jednak, że dzieci z dłuższymi 

włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane. . 
Profilaktyka i zapobieganie.  
Zaleca się aby: 
• profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli w szkole 
(rodzeństwo) lub przedszkolu panuje wszawica. (istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia) 
• domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień lub 
szczotka,  gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania; 
• unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi. Zasada ta dotyczy przede 
wszystkim dzieci. 
Rodzicu pamiętaj więc, że: 

należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji 

lub wycieczek 

 


