
  Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Zielonej Górze 



WSZY 

 Typ stawonogi – gromada owady. 

 Pasożyty ssaków.  
     (są specyficzne gatunkowo) 

 Pokarm: krew żywiciela. 

 

 



WSZY wywołują chorobę zwaną 
wszawicą. 

Od 1 stycznia 2009 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234, poz. 1570 ze zm.), 

wszawica nie jest zaliczana do chorób zakaźnych. 

(jednak pozostaje w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zdarzeń Medycznych ICD-10: B85.0 – 

B85.4) 

A co za tym idzie… 
 

w razie jej rozpoznania, nie istnieje obowiązek zgłoszenia  
tego faktu właściwemu ze względu na miejsce zachorowania 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu, 
a w związku z tym, brak jest możliwości wydania decyzji 
administracyjnej nakazującej podejrzanemu o wszawicę 

wstrzymanie się od uczęszczania do szkoły. 



Człowieka mogą zaatakować trzy gatunki wszy: 

 

  wesz odzieżowa                        wesz łonowa 



Człowieka mogą zaatakować trzy gatunki wszy: 

 

wesz głowowa 



Największy problem sprawiają wszy bytujące na 
owłosionej skórze głowy, czyli wszy głowowe. 

 

Problem wszawicy dotyczy wszystkich stref 
klimatycznych i populacji ludzkich, bez względu 
na ich status społeczny. 



Cykl życiowy wszy ludzkiej 



Samica w ciągu miesiąca składa od 100 do 300 jaj,  
w rytmie od 8 do 10 dziennie (tzw. gnidy, widoczne przy  
nasadzie włosów). 
 
Młode osobniki wykluwają się z jaj po ok. 3 tygodniach.  
Wesz przybiera kolor szary lub brązowy w zależności  
od koloru włosów „gospodarza” (tzw. mimetyzacja),  
pasożyty są jednak widoczne gołym okiem. 
 
Pełen rozwój trwa ok. 3 – 4 tygodni (12-28 dni) 
Każde stadium pobiera krew.  

Cykl życiowy wszy ludzkiej 



Wesz 12-to dniowa 

Nimfa – 5 dni po wylęgu 

Gnida 



Osobniki dorosłe 







Występowanie                       
 Ułatwione przenoszenie - zbiorowiska ludzkie 

(przedszkola, szkoły, internaty, koszary, domy pomocy 
społecznej). 

 Sprzyjają: 

 złe warunki higieniczne, 

 stłoczenie, 

 klimat zimny i umiarkowany (czapki, ciężka odzież). 

 Najczęściej wszawica dotyczy dzieci w wieku  

    3-12 lat („kontaktowe” zabawy, nie w pełni wyrobione 
nawyki higieniczne). 

 

 

 



Drogi przenoszenia 
 Kontakt bezpośredni - wesz głowowa potrafi jedynie 

pełzać (nie skacze i nie pływa), dlatego przenosi się  przez 
bezpośredni kontakt z osobą chorą lub 

 

 wspólne przedmioty: 

    - szczotki, spinki, grzebienie, 

 - ubrania, nakrycia głowy,  

 - pluszowe zabawki, 

 - pościel, materace 

  



Jak wygląda wszawica głowowa 

 Dorosłe osobniki widoczne są gołym okiem, wyglądają jak „ziarenka 
sezamu”, ponieważ nie widać ich odnóży. 

 Dorosła samica jest wielkości 2,4 – 4,7 mm, a samiec jest mniejszy 
i mierzy 2 - 3 mm. 

 Poruszają się przy pomocy trzech par silnych nóg zakończonych 
pojedynczym pazurem. 

 Wszy występują najczęściej za uszami i z tyłu głowy tuż nad karkiem 
(z włosów wypadają tylko osobniki martwe). 

 Gnidy (jaja wszy) są przyklejone blisko nasady włosów, mają biały 
kolor i przypominają łupież (w przeciwieństwie do łupieżu nie da się 
ich łatwo usunąć).  

 

 

 



Jak rozpoznać wszawicę głowy 

 Skóra głowy pokryta grudkami. 

 

 Swędzenie, zaczerwienienie skóry głowy, 
szczególnie przy linii włosów i za uszami. 

 

 Widoczne są gnidy: 
 małe, owalne, szarobiałe, 

 przyklejone do włosa blisko nasady, 

 nie dają się wytrząsnąć, oddzielić palcami. 

 

 Mogą występować przeczosy  (ranki w wyniku 
drapania). 



Objawy 
Najbardziej charakterystycznym objawem wszawicy jest  
świąd. Gdy nasze dziecko nieustannie drapie się po  głowie, 
należy niezwłocznie skontrolować skórę głowy i włosy 
dziecka.  

Rzadkie objawy: 

 swędzące grudki zapalne w miejscach ukłuć (tzw. 
przeczosy), 

 ropne nadkażenia bakteryjne, blizny, 

 przypadki astmy oskrzelowej na tle alergicznym 
(alergenem są odchody wszy), 

 włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną tzw. „kołtun”. 



Powikłania wszawicy 

 Choroby zakaźne przenoszone przez wesz ludzką  
(jako wektor główne znaczenie ma wesz odzieżowa): 

 Dur plamisty (Rickettsia prowazekii), 

 Gorączka okopowa (Rickettsia quintana), 

 Dur powrotny (Borelia recurrentis). 

 Obecnie w Europie choroby te występują bardzo 
rzadko. 

 Mogą stanowić istotny problem na terenach klęsk 
żywiołowych i dotkniętych wojną. 

 



Leczenie wszawicy – ogólne zasady 

 Należy zdiagnozować i leczyć wszystkie osoby 
z wszawicą z rodziny pacjenta. 

 Preparaty do stosowania miejscowego (żele, lotiony, 
szampony, kremy) dostępne są  bez recepty.  

 Przy leczeniu farmakologicznym należy: 

 ściśle trzymać się zaleceń z ulotki dołączonej do 
zakupionego preparatu, 

 sprawdzić czy zakupiony specyfik jest bezpieczny dla 
dzieci, 

 zapytać farmaceutę, czy produkt nie powoduje alergii i 
nie drażni skóry głowy. 



 Preparaty lecznicze niszczą tylko dojrzałe owady. 

 Po 7 - 10 dniach powtórzyć kurację zwalczającą formy 
dorosłe. 

 Należy stosować środki mechanicznie usuwające gnidy, 
wyczesując gęstym grzebieniem. 

 Grzebień starannie oczyścić. 

 Gnidy nie dają się wyczesać bez rozpuszczenia 
„cementu”, którym są przyklejone do włosa. Należy 
wypłukać włosy roztworem ciepłej wody z octem (łyżka 
stołowa octu na 500 ml wody). 

Leczenie wszawicy – ogólne zasady 





Zapobieganie 

Profilaktyczna kontrola włosów dzieci powinna 
stać się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli 
w szkole lub przedszkolu panuje wszawica.  
 

Domownicy nie powinni korzystać wspólnie 
z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień 
lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, 
szaliki i inne ubrania. 

 
Należy unikać bezpośredniego kontaktu głowami 

(włosami) z innymi ludźmi. Zasada ta dotyczy 
przede wszystkim dzieci.  

 



Zapobieganie 

Dopilnować, żeby dziecko nie pożyczało czapek, 
spinek, grzebieni, szczotek. 
 

Długie włosy dziecka powinny być upinane lub 
zaplatane. 
 

NIE NALEŻY STOSOWAĆ PROFILAKTYCZNIE 
LEKÓW PRZECIW WSZAWICY (toksyczność, 
powstawanie oporności). 



Czego nie należy robić 
 NIE należy golić głowy chorego. 

 

 NIE wolno stosować u ludzi preparatów przeciw 
wszawicy przeznaczonych dla zwierząt (niebezpieczne 
dla ludzi stężenia substancji czynnej). 

 

 NIE wolno piętnować dziecka z wszawicą i jego 
rodziny – wszawica może wystąpić także pomimo 
dobrego poziomu higieny osobistej. 

 

 



Warto wiedzieć 
 Wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela - 

człowieka (do 48 godz.), dlatego też odkażanie domu lub 
mieszkania nie jest konieczne. Wystarczy: 
 wyprać pościel, zabawki pluszowe, ubrania w temperaturze 60°C, 

 odkurzyć pomieszczenia, 

 grzebienie, szczotki do włosów wygotować. 
 

 Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot). 
 

 

 Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. 
Dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane. 

 

 Należy sprawdzać głowę dziecka raz na tydzień oraz po każdym 
powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek szkolnych. 



Sprawowanie opieki zdrowotnej nad dzieckiem 

w placówce zapewnia: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami) 

 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

dziećmi i młodzieżą. 

(Dz. U. nr 139, poz. 1133) 



Informacje dla rodziców 
 Zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgniarka, 

higienistka szkolna w ramach profilaktycznej opieki 
pielęgniarskiej rozpoznaje problemy zdrowotne, w tym 
w zakresie higieny osobistej.  

 Pielęgniarce nie wolno przeprowadzać publicznie kontroli 
czystości uczniów. Prawo nie zabrania dokonywania tej 
kontroli w sposób właściwy. Zatem działania podejmowane 
na terenie szkoły przez pielęgniarkę w sposób odpowiedni 
nie naruszają godności dziecka (indywidualnie 
w gabinecie). 

 W przypadku rozpoznania wszawicy pielęgniarka powinna 
poinformować o tym rodziców, przedstawić zagrożenie 
i zaproponować metody leczenia. 



Informacje dla rodziców 
 W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub 

opiekunów dziecka od działań mających na celu 
ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor 
szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań 
rodziców może bowiem rodzić podejrzenie 
o zaniedbywanie przez nich dziecka. 

 

Na podstawie stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w sprawie dokonywania 
w szkołach przeglądów higieny osobistej i stanowiska Departamentu Matki 
i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy 
u dzieci i młodzieży. 



Zadania placówki nauczania i wychowania   
stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki 

i zwalczania wszawicy 

 przekazanie informacji wszystkim rodzicom 
o konieczności systematycznego sprawdzania 
czystości skóry głowy i włosów dziecka, 

 w przypadku podejrzenia występowania wszawicy 
wśród dzieci, pielęgniarka szkolna może 
przeprowadzić kontrole czystości wśród uczniów, 

 pielęgniarka informuję dyrekcję szkoły o skali 
zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o 
stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz 
informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych 
zabiegów higienicznych,  



Zadania placówki nauczania i wychowania   
stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki 

i zwalczania wszawicy 

w miarę potrzeby dyrekcja placówki może 
zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. 
problematyki  skierowane do dzieci oraz ich 
rodziców i opiekunów, 

w przypadku występowania trudności 
w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach 
o niskim statusie socjoekonomicznym należy 
podjąć współpracę z władzami samorządowymi 
(pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia 
tym rodzinom. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


