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Општи подсетник 
 
 

Вашке главе 
 
Драги родитељи 
 
У школи или дечијем вртићу Вашег детета су код неке деце откривене вашке. Могуће је да ће у 
наредном периоду и код Вашег детета бити пронађене вашке. 
 
Појава вашки нема никакве везе са лошом хигијеном и дешава се врло често. Ни свакодневно 
прање косе не штити од појаве вашки. Преношење се углавном врши преко директног контакта 
главом о главу као и разменом покривача за главу, чешљева за косу или других личних 
предмета. Вашке не могу да скачу или лете. Није могуће заразити се преко домаћих животиња. 
Преношење преко воде (базен за пливање) такође није могуће, али је проблематично 
понашање приликом посећивања базена. Не смеју се размењивати  лични предмети (чешљеви, 
пешкири итд.). 
 
Помозите и Ви да се спречи ширење вашки главе: Редовно контролишите ваше дете! Што 
пре се открије појава вашки, утолико је третман једноставнији. Пажљиво прочитајте наш 
подсетник, и ако се у Вашој породици нису појавиле вашке главе.  
 
Уколико код Вашег детета откријете вашке, обавестите о томе школу, вртић, дневни боравак за 
децу - итд. као и родитеље деце с којима се дете игра. То је најбољи начин да заштитите Вашу 
породицу и остале. Једна радна група је израдила препоруку како у Лихтенштајну убудуће 
треба треба поступати у случају појаве вашки. Централна тачка у овој препоруци је коришћење 
стручних тимова (Laustanten). Те тимове ставља на располагање управа школе и врши њихову 
координацију у случају акутне појаве вашки у вртићима или школама. 
 
Са медицинског аспекта није битно да ли ће дете одмах по откривању вашки бити послато кући 
или тек по завршетку школе. Међутим, наставу (укључујући часове физичког и пливање) треба 
поново да посећује тек када се обави први медицински третман.  
То значи, ако дете не може одмах да иде на третман, ослобађа се наставе из разлога 
безбедности како не би угрозило своје школске другове. 
 
Посећивање школских лагера је шкакљиво, јер у складу са препоруком мора се обезбедити 
наставак третмана током времена у логору. То питање треба да разјасни педагог са 
родитељима. 
Уколико имате питања, обратите се Служби за здравље (Amt für Gesundheit) или Вашем 
педијатру. 
 
 
 
 
 

Захваљујемо на Вашој сарадњи. 
Amt für Gesundheit 
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Најважније на једној страни 
 
 

1. Свако може да добије вашке главе. Преношење се врши практично искључиво путем 
директног контакта главом о главу као и дељењем и разменом покривача за главу, 
чешљева и других личних предмета. 

 
2. Само поновљеним и детаљним прегледањем читаве косе може се искључити 

постојање вашки. 
 

3. Треба прегледати оне који се чешају по глави или у чијем окружењу (одељење, вртић, 
спортски клубови, породица итд.) постоје вашке. 

 
4. Увежите дугу косу током „опасног“ временског периода. 

 
5. Уколико пронађете вашке, обавестите одмах школу, вртић, дневни боравак за децу 

итд. и родитеље деце с којима се дете игра. 
 

6. Детаљно се посаветујте у апотеци и/или дрогерији у вези употребе хемијских 
производа, такозваних шампона за вашке. Третирајте само особе које заиста имају 
вашке. Труднице или дојиље, бебе и мала деца, особе које пате од болести или 
повреда коже главе, алергија, астме, епилепсије или других болести, пре употребе се 
морају консултовати са лекаром. Немојте спроводити превентивни третман.  

 
7. Прочитајте приложено упутство.  За испирање производа држите главу погнуту напред 

преко руба каде или лавабоа; тако ћете избећи да шампон за вашке долази у 
непотребан додир са  другим деловима тела. Покријте очи неком крпом и користите тај 
специјални производ само у добро проветреним просторијама. Носите гумене 
рукавице током примене.  

 
8. Морају се уклонити све гњиде (јајашца); тако се гарантује комплетан третман. 

Користите у ту сврху специјалан чешаљ за гњиде након третмана са шампоном за 
вашке. Третманом се уклањају вашке, али се не уништавају гњиде, те стога морате да 
поновите примену у складу са приложеним упутством. (Погледајте подсетник 
„Препорука за третман“ (Behandlungsempfehlung)) 

 
9. Чишћење креветске постељине, одеће, тапацираног намештаја, играчака итд: 

Оперите коришћене ствари које се могу прати на 60°C. Све остало очистите усисивачем 
или га немојте користити 3 дана.  

 
10. Чешљеви, четке и остали прибор за косу: Ставите их 10 минута у врућу (не кључалу) 

воду. Корисно је да свако у домаћинству има сопствене ствари. 
 
 

Уклањање гњида и вашки уз помоћ доброг чешља за гњиде је у сваком случају важан 
део третмана! 

(Погледајте подсетник „Препорука за третман“ (Behandlungsempfehlung)) 
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Редовне контроле су најбоља превентива! 


