Wszawica to choroba tyleż powszechna, co wstydliwa.
Temat tabu. A przecież walka z nią byłaby o wiele
skuteczniejsza, gdybyśmy mówili o niej otwarcie !
Co to jest wszawica?
Wszawica (łac. pediculosis) to schorzenie wywołane przez obecność na ciele człowieka
pasożyta, jakim jest wesz głowowa (Pediculus capitis). Pasożyty te umieszczają się na
owłosionej części skóry i żywią się krwią człowieka. W miejscu ugryzienia tworzy się odczyn
zapalny skóry, powodujący uczucie silnego swędzenia, a w konsekwencji drapanie się. Dorosłe
wszy mogą mieć wielkość do 2-3 mm i są barwy biało-brązowej.
Głównym i alarmującym objawem wszawicy jest właśnie świąd. Jeśli dziecko cały czas drapie
się, warto w ramach profilaktyki wszawicy dokładnie obejrzeć jego włosy i skórę głowy.
Najlepszą metodą jest robienie przedziałków palcami i przeczesywanie włosów co 1-2 cm. Wszy
skupiają się zwykle za uszami oraz z tyłu głowy, więc najlepiej rozpocząć kontrolę od tych
miejsc. Szukać trzeba zarówno dorosłych żyjątek, jak i ich jaj, to znaczy gnid.

Jak rozpoznać wszy?
Wszy są niewielkie (2-3 mm), najczęściej mają jasną beżowo-brązową barwę (ale
mogą zmieniać kolor, dostosowując się do włosów). Można je dostrzec, gdy są w
ruchu i szybko przemieszczają się wzdłuż włosa.
Ich jaja o wielkości ok. 1 mm są białe lub jasnożółte i bardzo mocno przytwierdzają się
do nasady włosów. Wyglądają podobnie do łupieżu, ale nie odklejają się tak łatwo.

Leczenie wszawicy głowy polega na użyciu odpowiednich środków niszczących
pasożyty, wśród nich są skuteczne szampony oraz inne preparaty na wszy i gnidy.

4 podstawowe objawy wszawicy

Drapanie się
Najłatwiejszym do zaobserwowania objawem wszawicy jest drapanie się. Dzieci oraz
dorośli drapią się, aby zmniejszyć swędzenie wywołane przez wszy na głowie.

Wszy na grzebieniu
Wszawicę można wykryć poprzez przeczesanie mokrych włosów gęstym grzebieniem.
Po tej czynności należy grzebień obejrzeć i sprawdzić, czy są na nim wszy.

Wszy lub larwy we włosach
Najpewniejszym dowodem występowania wszawicy jest obecność żywych wszy lub
ich larw pomiędzy włosami.

Powiększone węzły chłonne
Jeśli wszawica nie będzie leczona, może doprowadzić nawet do powiększenia węzłów
chłonnych w okolicy głowy. W takim przypadku lub gdy wystąpią powikłania
bakteryjne, trzeba zgłosić się do lekarza.

