Wszawica to nie wstyd
– po prostu trzeba działać
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Jak informować rodziców o wszawicy?
JAK MÓWIĆ, ABY SŁUCHALI?

Przede wszystkim operujmy faktami, oddzielmy je
od emocji i traktujmy rodziców po partnersku. A oto
garść informacji, które mogą się zdecydowanie
przydać.

CZYM JEST WSZAWICA?

Wszawica (pedikuloza) to choroba inwazyjna wywoływana przez pasożyty zewnętrzne – wszy. Wszyscy wiemy
o jej istnieniu, ale nadal pozostaje tematem tabu. Dotknąć może każdego – dziecko i dorosłego. Osobę z krótkimi
i długimi włosami. Dla wszy nie liczy się wiek, płeć czy status materialny. Dlatego nie można wiązać jej z ubóstwem,
brakiem higieny czy wykształcenia.
Wszawicą najczęściej zarażają się dzieci w wieku 2 – 15 lat przez bezpośredni kontakt (zetknięcie się włosami)
podczas zabawy lub używając wspólnych przedmiotów mających styczność z włosami (nakrycia głowy, pościel,
grzebień, spinki).

OBJAWY WSZAWICY

Pierwszym sygnałem alarmowym jest uporczywy świąd głowy. Najbardziej intensywne swędzenie występuje w okolicy
uszu, okolicy ciemieniowej i potylicznej głowy, ponieważ tu znajdziemy najwięcej pasożytów. Charakterystycznym
objawem jest oczywiście obecność wszy i jaj (gnid). Może dojść do zmian skórnych na skutek drapania i odczynów
alergicznych u osób wrażliwych. Z ukłutych miejsc zaczyna się sączyć surowiczy płyn, dochodzi do sklejania włosów.
Często również może pojawić się charakterystyczny rumień w okolicach karku. Wszy odżywiają się co kilka godzin,
stąd pierwsze objawy wszawicy możemy zaobserwować już następnego dnia po zakażeniu.

WSZY I GNIDY

Wszy to małe bezskrzydłe owady. Dorosłe osobniki wszy głowowej mają od 2 do 3 mm wielkości oraz
6 chwytnych odnóży, za pomocą których się przemieszczają, w ciągu 1 minuty są w stanie przejść 23 cm!
Wyposażone są w kłująco-ssący narząd gębowy, który umożliwia im odżywianie się ludzką krwią. Jaja wszy zwane
są gnidami. Mają białobrązowe ubarwienie, regularny kształt i są mniej więcej wielkości ziarna piasku. Niekiedy
bywają mylone z łupieżem. Ten jednak łatwo można odróżnić dzięki temu, że ma biały kolor i nieregularny kształt.
Łupież ponadto daje się łatwo usunąć przez potarcie włosów dłonią – gnida już nie.

WSZAWICA! I CO DALEJ?

Pozbycie się wszy jest możliwe przy użyciu specjalnego preparatu dostępnego w aptece bez recepty. Preparat
powinien być skuteczny zarówno wobec wszy jak i trudniejszych do eliminacji gnid, co zapobiegnie rozprzestrzenieniu
się zakażenia. Wskazana jest również kontrola włosów na głowie wszystkich członków rodziny. Ważne jest, by
wszyscy zostali poddani leczeniu w tym samym czasie.
Zapobieganie wszawicy polega na częstej kontroli włosów dziecka i edukacji. Ważny jest obustronny przepływ
informacji pomiędzy rodzicami i wychowawcami oraz szybka reakcja.
W końcu wszawica to nie wstyd, po prostu trzeba działać!
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