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Педикулоза, фтириаза (опаразитяване с въшки) 

Педикулозата е опаразитяване с въшки. През последните години се наблюдава завишаване 

на случаите на опаразитяване с главови въшки в училищата и детските заведения. Всеки 

човек може да бъде засегнат, но по-често се среща сред малките деца поради тесния контакт 

в детските заведения и училищата, като нерядко се заразяват и членовете на техните 

семейства. При установяване 

наличие на живи въшки при 

детето е препоръчително да се 

профилактират и родителите, 

както и да се спре детето от 

училище или детска градина. 

Главовата въшка е ектопаразит с размери около 1-3 мм и обитава окосмената част на 

главата.Женската снася около 300 яйца, които чрез здрава хитинова обвивка се залавят за 

косъма-гниди. Главовата въшка смуче кръв на 2-3 часа като забива хоботчето си. 

Убождането е безболезнено поради отделяне на анестезиращо вещество от слюнчените 

жлези на паразита. След няколко часа на местата на смученето се усеща сърбеж, поради 

токсините, отделени от паразита. Обикновено гнездата им са разположени зад ушите, ниско 

към тила, близо до челото. Оплакванията включват неприятен сърбеж, раздразнена кожа, 

следи от разчесване. Може да се получи местно възпаление, да се насложи вторична 

бактериална инфекция на кожата. Въшките се предават лесно от човек на човек-чрез 

ползване на общ гребен, шапка или при допир на 

главите. Необходимо е премахване на паразитите, 

поради възможните усложнения и за да се 

предотврати предаването.  

Колкото по-бързо се предприемат някакви 

мерки срещу тях, толкова по-лесно проблемът ще 

бъде решен. 

За да се намали възможността от заразяване 

проверявайте често косата на децата. При наличие 

на въшки сред приятелите и съучениците на детето 

ви, проверявайте го още по- старателно през 

няколко дни. За недопускане разпространение на опаразитяването в детските и ученически 

колективи е много важно и периодично извършване на проверки за наличие на главови 

въшки и гниди от медицинските специалисти в училищата и детските заведения. 

Премахването на главови въшки става с различни гелове, лосиони, шампоани и др, 

съдържащи инсектицидни вещества, които можете да закупите от аптеките. В аптечната 

мрежа се предлагат препарати за профилактика и такива с остатъчно действие (до една 

седмица) против въшки. За да бъде ефективна борбата с паразитите следвайте указанията на 

производителите на препаратите описани в листовките към тях. 

 

Основна отговорност за опазване и профилактика на децата децата остава на 

родителите. 
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