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Адм. сграда 69115 Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 38 - 40 
  Главови въшки   Kopfläuse (bulgarisch) 

 
 

Уважаеми родители,  

в класа/в детската градина на Вашето дете са се появили главови въшки, всички родители са длъжни 
да съдействат, за да се възпрепятства по-нататъшното разпространение. 

Опаразитяването не се разпознава веднага, при тесен контакт глава до глава само една малка въшка 
полазва от едната на другата глава, минават няколко седмици/месеца, докато бъде забелязано 
наличието на въшки.  

За да откриете възможно най-бързо появата на главови въшки при Вашето дете, Ви молим през 
следващите 6 седмици да проверявате косите на Вашите деца веднъж седмично чрез мокро 
разресване: 

 За целта нанесете обикновен балсам за коса. Той улеснява разресването и пречи на въшките 
да избягат, те „се залепват“ в масата. 

 Сега разрешете балсама/терапията за коса с гребен за въшки и гниди внимателно кичур по 
кичур от кожата на главата до върховете на косата. 

 След всяко разресване избърсвайте гребена върху бяла хартиена кърпа и преглеждайте 
масата от разресването за ларви (с големината на песъчинки) или въшки (с големината на 
сусамено зърно) евентуално с лупа. 

 

Проверка  1. седмица 2. седмица 3. седмица 4. седмица 5. седмица 6. седмица 

Дата:       

 

При наличие на главови въшки: 

В аптеките ще закупите препарат против въшки, проверен и разрешен от Федералната служба за 
защита на потребителите и безопасност на храните (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL)), който се нанася върху косата. За деца до 12 години и при деца със смущения в 
развитието до 18-годишна възраст, според средството, също и с рецепта за поемане на съответната 
част от разходите от здравната касата (Kassenrezept).  

На следващия ден третираното с препарата дете може да посещава общественото заведение. Тогава 
няма повече възможност за опаразитяване. 

Никое от средствата не убива надеждно всички снесени яйца, затова непременно трябва да се 
извърши повторно третиране точно след девет дни. Също така на 5-ия, 9-ия, 13-ия и 17-ия ден е 
необходимо следващо разресване с балсам, а през следващите 4 седмици веднъж седмично за 
проверка е необходимо мокро разресване, също и на всички членове на семейството. 

……………..…………………….………………...…………………….……………. 
За всички родители да се представи незабавно (в рамките на най-късно два дни) в детската градина/училището: 
 

Потвърждение за представяне в училище/детската градина 

С настоящото се потвърждава, че проверих детето 
 

………………………………………………… 
фамилно име, собствено име 

за наличие на главови въшки и не намерих главови въшки или ларви. 
През следващите шест седмици ще проверявам детето веднъж седмично с мокро разресване. 

 
 
…………………………………………… 
Подпис на родителя/настойника, дата 



 

Третиране при наличие на главови въшки:  

   1. ден 
третиране и 

мокро 
разресване 

5. ден 
само мокро 
разресване 

9. ден 
третиране и мокро 

разресване 

13. ден 
само мокро 
разресване 

17. ден 
само мокро 
разресване 

4 седмици 
всяка седмица 1x 
мокро 
разресване  

Дата:       

 

Ако на 5-ия ден при разресването намерите малки „въшки-бебета“ или ларви – направете 
следващото третиране едва на 9-ия ден, от тези малки въшки не произтича опасност от 
опаразитеяване. 

След това имайте предвид, че въшките винаги снасят яйцата си директно в основата на косъма, а 
косата расте 1 cm на месец - гнидите (=празни яйца), които се намират на много повече от 1 cm 
разстояние от основата на косъма, не означават наличие на нови въшки и не изискват ново 
третиране!  Гниди на три сантиметра разстояние от кожата на главата = възраст 3 месеца! 

Ако откриете наличие, информирайте също и родителите на приятелчетата на Вашето дете – според 
научните знания главовите въшки се пренасят само чрез пълзене от коса на коса, за предаване е 
необходим тесен контакт глава до глава. Главовите въшки не могат да летят или скачат, нуждаят се 
от 31°C температура на околната среда, хранят се с кръв на всеки два до три часа и без човека не 
могат да живеят.  
Гребените и четките за коса трябва да се почистят, кърпите за ръце и спалното бельо могат да се 
изперат веднъж – според знанията към днешна дата не са необходими повече пране и почистване.  

Не препоръчваме и не е необходимо да се използват масла, „натурални“ шампоани, прах за пране 
при въшки, да се използват спрейове за околната среда и да се прилагат превантивни средства.  

Превантивно дългите коси могат да се вържат, за да се ограничат възможностите за контакт. 

Родителите трябва да уведомят училището/детската градина за установеното наличие на 
главови въшки (§ 34 Infektionsschutzgesetz (Закон за защита от инфекции)).  
Детето с установени главови въшки не трябва да посещава общественото заведение. 

Всички родители в засегнатата група/клас трябва незабавно да потвърдят на заведението писмено, 
че са извършили преглед на детето си за наличие на главови въшки и че детето им няма главови 
въшки и ларви – без това потвърждение детето не може да посещава заведението.  
 
  
 
 
Поздрави  
 
Вашата Здравна служба 
Детско и младежко здраве    

 
……………..…………………….………………...…………………….…………… 

Потвърждение за представяне в училище/детската градина 
за извършено третиране при установено наличие на главови въшки 

С настоящото се потвърждава, че третирах детето  

………………………………………………… 
фамилно име, собствено име 

с разрешеното средство …………………………….. и разресах косата с гребен за гниди и  
   наименование на препарата  

балсам за коса.  

Второ третиране ще извърша отново девет дни след първото третиране, също така косата ще бъде 
мокро разресана на 5-ия, 9-ия, 13-ия и 17-ия ден.  

  
………………………………………………… 
подпис на родителя/настойника, дата 


