
Wszawica
G R Y Z Ą C Y  P R O B L E M

Państwowa Inspekcja Sanitarna
województwa łódzkiego



Wszy – pasożyty
człowieka
Wesz głowowa

pasożyt o długości 2–3 mm

koloru brudnobiałego lub szarego, który
może stać się ciemniejszy lub jaśniejszy 
w zależności od koloru włosów

żyje około miesiąca, jednak poza głową
może przeżyć 1–2 dni

samica składa codziennie jajeczka zwane
gnidami, przylegające mocno do włosów
dzięki substancji klejącej (150–300 w ciągu
całego życia)

w ciągu 6–10 dni rodzi się larwa, która
przekształca się w dorosłego pasożyta 
w ciągu następnych 10 dni

okres rozmnażania i przenoszenia trwa tak
długo, jak długo żyją wszy lub ich jaja



bliski kontakt z osobą cierpiącą na tę dolegliwość

korzystanie z tych samych szczotek lub grzebieni

złe nawyki higieniczne

noszenie wspólnych nakryć głowy, szalików, ozdób do włosów itp.

złe warunki higieniczne

Drogi
przenoszenia

Najbardziej narażone są osoby

przebywające w dużych skupiskach

ludzkich – zwłaszcza dziecięcych

(np. w przedszkolach, szkołach,

internatach, akademikach, obozach

organizowanych dla dzieci i młodzieży)



Główne objawy

skóra głowy
pokryta
grudkami

widoczne
owady
i gnidy

widoczne
przeczosy
spowodowane
częstym
drapaniem

swędzenie,
zaczerwienienie
skóry głowy,
szczególnie
przy linii
włosów i za
uszami 



swędzące grudki zapalne
w miejscach ukłuć

ropne nadkażenia bakteryjne, blizny 
i wysypki (przy długo trwającym zarażeniu)

bardzo rzadko: przypadki astmy oskrzelowej
na tle alergicznym (alergenem są odchody
wszy)

włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną –
tzw. kołtun (przy niepodejmowaniu leczenia)

Aspekty
zdrowotne



Wszawica – poznajmy
fakty, zmierzmy się
z problemem

problem wszawicy dotyczy
wszystkich stref klimatycznych
i populacji ludzkich, bez
względu na status społeczny

wszawica jednakowo lubi
głowy czyste,
jak i zaniedbane



Wszawica – poznajmy
fakty, zmierzmy się
z problemem

wielu dorosłych – ze strachu
przed stygmatyzacją społeczną
– obawia się głośno mówić
o problemie wszawicy

lecząc wszawicę indywidualnie,
jesteśmy bezsilni, ponieważ bez
zwalczenia źródła zakażenia
choroba będzie powracała



kontrolować jak
najczęściej stan
włosów głowy
dziecka

nie korzystać
wspólnie
z przedmiotów
użytku osobistego

unikać
bezpośredniego
kontaktu z włosami
innych ludzi

związywać długie
włosy

Profilaktyka wszawicy u dzieci



stosować dostępne w każdej
aptece środki do zwalczania
wszy (w razie potrzeby
skonsultować się z lekarzem)

01.

sprawdzić, czy ktoś z rodziny też
jest zarażony

03.

przestrzegać dokładnie instrukcji
stosowania leków

02.

wszystkich zarażonych
w rodzinie powinno poddać się
leczeniu w tym samym czasie

04.

Leczenie wszawicy



zabiegi dezynsekcyjne trzeba
powtórzyć po upływie 7–10 dni,
gdyż preparaty słabiej działają na
gnidy

05.

systematycznie kontrolować
czystość głowy i włosów

07.

po uwolnieniu się od wszy należy
jeszcze czesać głowę specjalnym
grzebieniem przez 10–14 dni

06.

opiekunowie powinni przekazać
informację o wszawicy do
dyrektora placówki, do której
uczęszcza dziecko, by uniknąć jej
rozprzestrzeniania

08.



01

02

Dyrektor placówki zarządza dokonanie kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci
w grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników placówki, z zachowaniem zasad intymności
(kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Informację o wynikach kontroli
przekazuje się do dyrektora.

Szkoła informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem
codziennej czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

Postępowanie w przypadku
stwierdzenia wszawicy w placówce



03

04

Dyrektor szkoły lub upoważniona osoba przekazuje indywidualnie informację rodzicom dzieci, 
u których stwierdzono wszawicę, o konieczności natychmiastowej likwidacji wszy poprzez
zastosowanie dostępnych w aptekach preparatów, zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu. 
W tym przypadku kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.

W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup
preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub
opiekunom niezbędnej pomocy (w tym: zakupu preparatu przeciw wszom). Informacji o sposobie
przeprowadzenia kuracji może udzielić pielęgniarka lub higienistka szkolna.



05

06

Dziecku z wszawicą nie można zabronić uczęszczać do placówki. Dyrektor, nauczyciel lub opiekun
może zaproponować rodzicom/opiekunom rozważenie możliwości pozostawienia dziecka w domu
przez okres 7–10 dni. Po tym czasie niezbędne jest powtórzenie kuracji (z gnid, które pozostały na
włosach mogą rozwinąć się dorosłe osobniki).

Dyrektor szkoły po 7–10 dniach zarządza ponowne przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy
u wszystkich dzieci w grupie lub klasie oraz u wszystkich pracowników placówki.



Opracowanie

Oddział Promocji Zdrowia 
i Komunikacji Społecznej

Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łodzi

gov.pl/wsse-lodz

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064879416934
https://www.gov.pl/web/wsse-lodz


Więcej informacji o wszawicy
https://www.gov.pl/web/gis/zadania-szkoly-w-walce-z-wszawica

https://www.gov.pl/web/gis/zadania-szkoly-w-walce-z-wszawica

