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Педикульоз або вошивість - специфічне паразитування на людині вошей. Воша
харчується кров'ю господаря, відкладає яйця-гниди, які приклеює до волосся. Самка
відкладає щодня 3-7 яєць, за все життя - від 38 до 120 яєць. Тривалість життя дорослих
особин - 27-30 днів.

Воші, на жаль, вічно супроводжували людину. Ще до нашої ери Геродот писав про те, що
єгипетські жреці так ретельно виголювали голови для того, щоб убезпечити себе від
неприємних комах-вошей. На відміну від цілого ряду захворювань, які людство практично
подолало, педикульоз пройшов крізь століття. Педикульоз можна дістати практично в
будь-якому місці, де можливий тісний контакт однієї людини з іншим: в магазині, поїзді чи
іншому громадському транспорті і навіть у басейні. Більш того, воша може протягом 2-3
днів чекати нового господаря.

Різновиди педикульозу: головний (паразитування вошей на волосистій частині голови
переважно на скронях, потилиці, тім'ї, а також у вусах, бороді), лобковий (паразитування
цих комах в області оволосіння лобка), платтяний (паразитування вошей в складках
одягу, білизни. Платяний педикульоз при певній епідеміологічній обстановці небезпечний
такими трансмісивними захворюваннями як висипний тиф та іншими рикетсіозами).

Педикульоз передається тільки від людини до людини, в тому числі через предмети
побуту, гребінці, постільну білизну. Від тварин передача цього паразитарного
захворювання неможлива, так як воші є видоспецифічними. Симптомами захворювання є
свербіж в місці укусу, розчухи, скоринки на голові, дрібні сіруваті плями в місці укусів
вошей, виявлення безпосередньо паразитів: вошей і гнид на волоссі.
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Педикульоз більше поширений серед дітей. Особливо часто з педикульозом доводиться
стикатися батькам, чиї діти відвідують дитячий садок, школу, спортивні секції,
відправляються в походи і табори. Якщо дорослий здатний звернути увагу на підозрілу
особу і вчасно відсунутися в сторону, то діти настільки безтурботні, що можуть
користуватися чужими гребінцями і головними уборами. Але не можна вважати
педикульоз тільки результатом неохайності. Дослідження, проведені останніми роками в
Європі, довели, що воша любить чисте волосся і не боїться води, плаває і бігає (але не
стрибає).

Причинами спалахів педикульозу вважається пом'якшення клімату, часта реінфекція,
пов'язана з відсутністю одночасного колективного лікування як в школі, так і вдома;
недостатньою інформованістю батьків про педикульоз і неправильним застосуванням
засобів боротьби з ним.

Як позбутися від вошивості? В даний час у аптеках продаються препарати у вигляді
шампунів, мазей, аерозолів для боротьби з вошами. Більшість з них є досить токсичними і
протипоказані для застосування у дітей, вагітних і жінок, що годують. При використанні
препаратів дуже важливо дотримуватися інструкцій і враховувати протипоказання.
Протипедікулезні шампуні зазвичай діють як на дорослих особин-вошей, так і мають
овоцидну дію на гнид. Але в боротьбі з педикульозом якраз найважче - позбавлення від
гнид. Навіть після використання якісного шампуню частина гнид все одно може
виживати. Тому для позбавлення від них використовують механічні засоби видалення.
Гниди можна знімати з волосся вручну, але найкраще використовувати гребінці з дуже
частим кроком, вичісуючи їх. На видалення гнид часом іде не один день. Якщо волосся
довге, то рекомендується їх підстригти або хоча б вкоротити.

З профілактичною метою мінімум один раз у сім днів при яскравому освітленні треба
ретельно оглядати голову дитини і прочісувати волосся. Особливо це стосується дітей,
які відвідують дитячі колективи або тільки що повернулися з поїздки або санаторію. При
наявності контактів, а також, якщо воші виявлені у якогось одного члена сім'ї, то всім
необхідно профілактичне лікування. Дівчаткам, які мають густі довге волосся, краще
заплітати кіски. Також можна збирати волосся на потилиці під сіточку. Для
профілактики головного педикульозу не слід використовувати лікарські препарати. Це
пояснюється їх високою токсичністю. Має сенс мити голову шампунем і використовувати
ополіскувач, який забезпечує гладкість і шовковистість волосся. Адже чим волосся більш
слизьке, тим складніше вошам до нього причепитися.

Діти, уражені педикульозом, з моменту виявлення відсторонюються від відвідування
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занять, медичний працівник дає батькам рекомендації по протипедикульозній обробці і
допускає дитину в колектив тільки при відсутності вошей та гнид.
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