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Załącznik nr 15 
 

Procedura postępowania w przypadku zakażenia wszą ludzką 
 

 
Wesz ludzka pasożytuje na człowieku. Wyróżnia się dwa podgatunki: wesz głowowa 

i wesz odzieżowa. Podgatunki te żerują w innych mikrosiedliskach.  

Wesz odzieżowa pasożytuje na osłoniętych częściach ciała człowieka. Białe jaja 

przyklejone są do włókien odzieży, wzdłuż szwów bielizny i ubrań z włókien naturalnych, 

tj. wełny lub bawełny.  

Wesz głowowa bytuje we włosach głowy, karku lub na plecach, w pobliżu nasady 

włosów. Gnidy są przyczepione do włosów wydzieliną gruczołu cementowego, która nie 

rozpuszcza się w wodzie i jest trudna do usunięcia mechanicznego.  

Samica składa 5 - 10 jaj dziennie, a wciągu swojego życia około 300 jaj. 

W temperaturze ciała człowieka wylęg pierwszego stadium następuje po 4 -14 dniach. Cały 

rozwój trwa od 12 - 28 dni i obejmuje następujące procesy: proces złożenia jaj, wylęg 

3 stadiów nimfalnych i wylęg postaci dorosłych. Każde aktywne stadium wszy pobiera krew. 

Optymalnymi warunkami do rozwoju wszy jest temperatura 28-32 stopni C i wilgotność ok. 60 

%. Na człowieku dorosłe okazy żyją około 30 dni. Przyciągająco na wesz działa zapach potu 

człowieka, a zwłaszcza zawartość w nim kwasu mlekowego.  

 Wszy głowowe lokalizują się we włosach za uszami i w okolicy potylicznej, wszy 

odzieżowe na całym ciele osłoniętym przez ubranie. Tam też samice składają najwięcej gnid.  

Wszy rozprzestrzeniają się w czasie kontaktu bezpośredniego i drogą pośrednią za 

pośrednictwem ubrań i grzebieni, w czasie korzystania ze wspólnych łóżek z osobami 

zakażonymi. Przenoszą się też w miejscach zatłoczonych np. w środkach komunikacji 

miejskiej, szkołach i przedszkolach. Rozprzestrzeniają się one w złych warunkach 

higienicznych i higienicznych czasie klęsk żywiołowych.  

 

Znaczenie medyczne: 

 

W miejscu ukłucia wszy po upływie kilkunastu godzin tworzą silnie swędzące grudki 

zapalne. Zdrapane grudki mogą ulec wtórnemu zakażeniom bakteryjnym. Z rany sączy się 

surowiczo-ropna wydzielina, która zasychając tworzy strupy. Wydzielający się płyn może także 

sklejać włosy. Węzły chłonne w okolicy powiększają się i stają się tkliwe przy dotyku. 

Znalezienie postaci dojrzałych lub nimf oraz gnid potwierdza rozpoznanie wszawicy głowowej.  

Zapobieganie i zwalczanie wszawicy w przypadku zainfekowania wszą głowową 

i odzieżową: Inwazji pasożytniczej można zapobiegać poprzez przestrzeganie podstawowych 

zasad higieny, poprzez: 
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• Częste sprawdzanie włosów, utrzymanie czystości ciała i odzieży. Prostą 

i szybką metodą sprawdzania występowania wszy jest wyczesywanie włosów 

gęstym grzebienie. 

• Utrzymywanie należytego stanu sanitarnego pomieszczeń używanych wspólnie 

w placówkach.  

• W przypadku stwierdzenia wszawicy głowowej należy staranie umyć 

szamponem niszczącym wszy. Właściwymi środkami są preparaty 

pochodzenia roślinnego zawierające kwas octowy. Zabijają one wszystkie 

stadia rozwojowe wszy. Kwas octowy uszkadza ponadto substancję 

cementową i ułatwia odczepianie gnid od włosów. Gnidy można wyczesywać 

grzebieniem, na którym jest nawinięta wata zwilżona preparatem. 

• Wszy głowowe można zwalczać również domowym sposobem, który polega na 

namoczeniu głowy kieliszkiem 34% alkoholu, a następnie przykryciu jej 

nieprzepuszczalną folią. Po 0,5 -1 godzinie giną gnidy i postacie aktywne.  

• Wszy odzieżowe niszczy się przez stosowanie profesjonalnych preparatów 

niszczących stadia aktywne. 

• Pościel z łóżek i ubrania ludzi chorych na aktywną wszawicę odzieżową 

poddaje się działaniu mrówczemu etylu. Stosuje się również zwalczanie wszy 

odzieżowej poprzez gotowanie bielizny, prasownie odzieży gorącym żelazkiem 

lub przetrzymywanie zainfekowanej odzieży w niskiej temperaturze -15 stopni 

C.  

 

Opracowano na podstawie: Choroby pasożytnicze epidemiologia, diagnostyka, objawy, 

Prof. Alicja Buczek, Lublin 2003.  

 
Celem zapobiegania występowaniu wszawicy wprowadza się następujące czynności 

w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej: 

1. W dniu przyjęcia nowej mieszkanki, pielęgniarka dyżurna sprawdza czystość skóry 

głowy i włosów oraz całego ciała mieszkanki w kierunku występowania wszy głowowej 

czy odzieżowej. Czynność tą dokumentuje w książce raportów pielęgniarskich. 

2. W  przypadku czasowej nieobecności mieszkanki w Domu wynikającej z pobytu 

w szpitalu, domu rodzinnym, sanatorium, itp. - pielęgniarka dyżurna, bądź opiekunka 

wykonuje czynności, o których mowa w pkt. 1.  

3. Gdy istnieje rzeczywiste zagrożenie lub mieszkanka wcześniej została zarażona wszą 

głowową proces przeglądania głowy jest ustalony indywidualnie i trwa do faktycznego 

ustąpienia zagrożenia ponownego występowania pasożytów.  
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4. Za nadzór nad przeglądaniem skóry głowy i ciała (w przypadku takiego zagrożenia) 

odpowiada kierownik Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego i wyznacza 

pielęgniarkom bądź opiekunkom terminy przeglądania głów. 

5. W przypadku stwierdzenia występowania wszy głowowej, bądź odzieżowej przez 

pielęgniarkę, czy opiekunkę podczas obsługiwania mieszkanki, pracownik ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną i wszcząć procedurę 

niszczenia pasożytów zgodnie ze sposobami podanymi w procedurze.  

6. Pielęgniarka dyżurna, która przyjmuje zgłoszenie o wystąpieniu wszy głowowej, czy 

odzieżowej zgłasza do apteki zapotrzebowanie na preparaty, konieczne do zwalczania 

wszawicy. 

7. Każde stwierdzenie występowania wszawicy ma być odnotowane w książce raportów 

pielęgniarskich i niezwłocznie zgłoszone do kierownika Zespołu Opiekuńczo 

- Pielęgnacyjnego.  

8. Odzież osoby zakażonej podlega kwarantannie, należy ją zabezpieczyć w worki PCV, 

podpisać i odnieść do pralni celem dalszego zabezpieczenia i prania po terminie 

14 dni. 

 


