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Wydaje mi się, że mam wszawicę. 
Boję się reakcji otoczenia. 
Co mam zrobić?

Wszawica, choć jest chorobą zaraźliwą, jest łatwa do 
wyleczenia. Zgłoś się do lekarza. Proste zabiegi higieniczno-
lecznicze pozwalają na szybkie usunięcie wszy. Pamiętaj, 
wszawica nie może być przyczyną piętnowania ludzi nią 
dotkniętych. Potencjalnie każdy z nas jest narażony na 
zachorowanie w trakcie codziennych kontaktów z innymi 
ludźmi.



Jak zapobiegać wszawicy?

Zapobieganie szerzeniu się wszawicy polega na wczesnym 
wykrywaniu i leczeniu choroby, unikaniu kontaktu z osobami 
zakażonymi, nie pożyczaniu nakryć głowy i akcesoriów do 
pielęgnacji włosów oraz właściwej higienie osobistej.

Czy rodzic może sam stwierdzić 
u dziecka wszawicę?

Najskuteczniejszym sposobem wykrywania wszawicy jest 
przegląd włosów głowy. Wskazane jest, aby rodzice dzieci 
w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym sprawdzali 
czystość owłosionej skóry głowy dzieci pod kątem wszawicy 
raz na 1-2 tygodnie i po każdym przyjeździe dziecka z zielonej 
szkoły, kolonii, wycieczki itp. zazwyczaj wszawica daje 
charakterystyczny obraz włosów skóry głowy porównywany 
do obsypania włosów ziarnami sezamu.

Jeśli zostanie u mnie stwierdzona wszawica, 
jak mam uchronić od zakażenia bliskich?

Osoba, u której rozpoznano występowanie choroby, powinna 
unikać kontaktu z innymi ludźmi przez 24 godziny od chwili 
zastosowania odpowiedniego leczenia.

Jak leczyć wszawicę?

Leczenie polega na stosowaniu odpowiednich preparatów 
(np. szamponów, lotionów), które nakłada się na włosy i 
owłosioną skórę głowy. Preparaty do zwalczania wszawicy 
należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty, 
producenta. Najczęściej stosuje się preparaty dezynsekcyjne, 
którymi pokrywa się włosy i po ok. 10 minutach spłukuje.

Nie chcę stosować preparatów o 
właściwościach owadobójczych. Co robić?

Możliwe jest również zastosowanie preparatów zawierających 
wyciągi roślinne, olejki, silikon, które nie zawierają środków 
owadobójczych, jednak w tym przypadku kuracja musi trwać 
zależnie od preparatu np. 8 godzin.

Co zrobić, żeby nie zachorować ponownie?

Zazwyczaj stosowny środek aplikuje się ponownie po 
7-10 dniach, aby zapobiec nawrotom choroby. W ramach 
profilaktyki możliwe jest stosowanie repelentów, które 
zapobiegają zakażeniu i rozwojowi choroby.

Moje dziecko ma wszy. Czy zastosowanie 
u niego leczenia wystarczy?

Z uwagi na dużą zaraźliwość wszawicy konieczne jest leczenie 
wszystkich osób z najbliższego otoczenia chorego.

Co to jest wszawica głogowa?

Wszawica głogowa jest bardzo zakaźną chorobą pasożytni-
czą owłosionej skóry głowy. Przyczyną schorzenia jest wesz 
głowowa – owad żyjący na owłosionej skórze głowy i żywiący 
się krwią człowieka.

Jakie są objawy choroby?

Schorzenie może przebiegać bezo-
bjawowo. Zazwyczaj jednak obec-
ności wszy towarzyszy świąd skóry 
będący wynikiem wystąpienia reakcji 
alergicznej na ślinę wszy. U osoby do-
tkniętej chorobą we włosach głowy można 
znaleźć wszy, ich jajeczka oraz larwy. Jajeczka wszy są przy-
klejone do włosa. Dorosłe osobniki i larwy mogą występować 
zarówno we włosach, na skórze głowy, jak i na używanych 
przez chorego czapkach, szalach itp. Najczęściej zarówno 
wszy, jak i ich jaja występują we włosach znajdujących się za 
uszami i z tyłu głowy nad szyją.

Jak długo żyje wesz 
i ile może przeżyć bez człowieka?

Rozwój wszy od jaja do postaci dojrzałem trwa ok. 3 tygodni. 
Poza organizmem człowieka zarówno jaja, jak i dorosłe owady 
przeżywają do 10 dni.

Jak można zarazić się wszawicą?

Do zakażenia dochodzi najczęściej w trakcie bezpośredniego 
kontaktu z chorym. Zakażenie jest również możliwe przez 
grzebienie i szczotki do włosów, nakrycia głowy itp. Nie 
można zakazić się od zwierząt.


