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Załącznik nr 16 
 

Procedura postępowania w przypadku zakażenia świerzbowcem ludzkim  
 
 

 Świerzbowce są stałymi pasożytami człowieka. Świerzbowiec ludzki wywołuje świerzb.  

Objawy choroby po pierwszej inwazji pasożytniczej pojawiają się po 2-4 tygodniach od 

zakażenia, zaś w wyniku zakażenia wtórnego już po 1-2 dniach w wyniku stanu 

nadwrażliwości. Do objawów należy silny świąd skóry, zwłaszcza w reinwazjach, który nasila 

się w porze nocnej pod wpływem rozgrzania ciała w łóżku. 

Zmiany skórne polegają na występowaniu korytarzy, wokół których pojawia się 

zaczerwienienie i opuchlizna. Korytarze stają się dobrze widoczne po posmarowaniu skóry 

jodyną lub tuszem. W wyniku drapania powstają spryszczenia. Może też dochodzić do 

wtórnych infekcji - zliszejcowacenia, charakteryzujących się zmianami grudkowo 

- pęcherzykowymi i krostowymi. Zmienione chorobowo miejsca na skórze mogą być pokryte 

żółto - brązowymi strupami.  

Odczyn w postaci świądu w następstwie inwazji występował najpierw po jednym 

miesiącu od zakażenia. Maksymalna liczba świerzbowców pojawia się w okresie 80-115 dni 

od zakażenia. Druga inwazja u tej samej osoby wywołuje odpowiedz organizmu w ciągu 

24 godzin. U wielu osób zakażonych obserwuje się podwyższony poziom immunoglobulin 

z klasy IgE, IgM, IgG.  

 

Umiejscowienie na skórze 

 

Najczęściej świerzbowce lokalizują się na bocznych powierzchniach palców rąk, 

w zgięciach i fałdach skórnych, na tułowiu ( przeważnie w okolicy pępka, sutków u kobiet) oraz 

na pośladkach.  

Groźną odmianą świerzbu jest świerzb norweski. Występuje ona u ludzi wyniszczonych 

długotrwałymi chorobami tj.: choroby nowotworowe, lub z zaburzeniami układu 

immunologicznego, oraz u osób z chorobami psychicznymi.  

Zmiany skórne typu rumieniowo-grudkowego są rozległe i obejmują różne części ciała, 

w tym również twarz i owłosioną skórę głowy, a chora skóra złuszcz się.  

 

Rozpoznanie 

 

Opiera się na stwierdzeniu: korytarzy na skórze człowieka, zmian grudkowo 

-pęcherzykowych w typowych miejscach przebywania świerzbowca, świądu nasilającego się 

w porze nocnej.  
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Ponadto świerzb ma charakter sezonowy, najwięcej zachorowań odnotowuje się 

w okresie od sierpnia do listopada. Do zakażenia dochodzi przez kontakty bezpośrednie 

z osobą chorą. Do zakażenia dochodzić może również w sposób pośredni przez korzystanie 

ze wspólnych przedmiotów, pościeli czy ręczników, są to jednak rzadsze przypadki.   

 

Zapobieganie i leczenie 

 

Unikanie bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną i przestrzeganie podstawowych 

zasad higieny osobistej. Podstawowym lekiem jest Lindan stosowany na chorą skórę 

w stężeniu 0,3-1% w postaci kremu, żelu lub liotonu. Lek niszczy wszystkie stadia rozwoju 

świerzbowca, zaleca stosowanie się go przez trzy kolejne dni. Lek wciera się na całą skórę 

z wyjątkiem szyi i pozostawia się na 12-24 godziny. Po każdym dniu należy wziąć kąpiel, 

zmienić bieliznę osobistą, ubranie i pościel. Zdjęte ubrania i pościel należy uprać, wyprasować 

(maglować) i nie używać przez 3-4 dni.  

 

Czynności sprzyjające przecięciu dróg szerzenia: 

 

1. Izolacja osoby chorej, przeleczenie innych osób pozostających w najbliższym otoczeniu 

chorego. 

2. Właściwa higiena osobista, częste mycie rąk i całego ciała. 

3. Częste zmiana bielizny, pościeli i ubrań. 

4. Właściwe pranie, prasowanie i wietrzenie ubrań, bielizny i pościeli. Pranie przy 

podwyższonej temperaturze lub przy użyciu środków pirąco-dezynfekujących. Ubrania, 

odzież osobistą należy prasować po wewnętrznej stronie. Zakażonej bielizny, której nie 

można prasować po praniu, nie należy używać przez 7 dni od prania. Rzeczy, których nie 

można prać należy izolować w zamknięciu przez 3 tygodnie np.: (w zamkniętym worku 

foliowym).  

5. Dezynfekcja sprzętów, przedmiotów (szczególnie wanien, umywalek, muszli klozetowych 

i naczyń), z którymi styka się osoba chora. 

6. Dezynfekcja powierzchni przy użyciu środków o szerokim spektrum działania. 

7. Dokładne sprzątanie i odkurzanie pomieszczeń. Odkurzanie mebli tapicerowanych.  

8. Worek z odkurzacza należy wyrzucić.  

 

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

Alicja Buczek, Lublin 2003.  

Na podstawie wytycznych: Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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Działania podejmowane w przypadku zakażenia świerzbowcem ludzkim w Domu 

Pomocy Społecznej:  

1. W dniu przyjęcia nowej mieszkanki, pielęgniarka dyżurna, profilaktycznie sprawdza 

czystość skóry ciała, w kierunku występowania świerzbu. Czynność tą dokumentuje 

w książce raportów pielęgniarskich.  

2. W przypadku rozpoznania choroby, pielęgniarka dyżurna niezwłocznie, zgłasza przypadek 

lekarzowi rodzinnemu i ustala wizytę w celu wdrożenia leczenia farmakologicznego.  

3. Wobec osoby zakażonej zostaje wdrożony reżim sanitarny opisany wyżej. 

4. Proces leczenia i pielęgnacji jest ustalony indywidualnie i trwa do faktycznego wyleczenia. 

Jest nadzorowany przez pielęgniarkę dyżurną we współpracy z lekarzem POZ.  

5. Za nadzór nad prawidłowym przebiegiem dezynfekcji otoczenia osoby zakażonej 

odpowiada kierownik Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego, który wyznacza 

pracownikom zespołu czynności zgodne z obowiązującymi standardami.  

6. Każde stwierdzenie występowania świerzbu ma być odnotowane w książce raportów 

pielęgniarskich i niezwłocznie zgłoszone do kierownika Zespołu Opiekuńczo 

- Pielęgnacyjnego.  

7. Postępowanie z bielizną pościelową, bielizną osobistą  i odzieżą zgodnie z wytycznymi 

opisanymi wyżej.  

8. O każdym przypadku zachorowania na świerzb, kierownik Zespołu Opiekuńczo 

- Pielęgnacyjnego  ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 

- Epidemiologicznej w Lublinie. 

 


