
Atmintinė 

Kas yra galvos utėlės? 

Galvos utėlės yra maži pilkai rudos spalvos vabzdžiai, sezamo sėklos dydžio, gyvena žmonių 

plaukuose ir maitinasi žmogaus krauju.  Utėlės deda mažus, baltus, ovalo formos kiaušinius ir juos 

priklijuoja prie plauko, arti šaknies. Gyvą galvos utėlę sunku pamatyti, bet atidžiai apžiūrint plaukus gerai 

matomi kiaušiniai (glindos).  Utėlių kiaušinių ir gyvų utėlių dažniausiai randama plaukuose už ausų, kaktos 

ir pakaušio srityje. Pirmasis užsikrėtimo utėlėmis ženklas yra galvos niežulys, kuris atsiranda dėl galvos 

utėlių įkandimo.  

Kaip užsikrečiama galvos utėlėmis? 

Galvos utėlėmis dažniausiai užsikrečia pradinės mokyklos amžiaus vaikai.  Vaikai užsikrečia 

utėlėmis nuo kitų vaikų per artimą kontaktą (galva su galva), žaisdami, sportuodami ar pogulio metu.  

Kartais galvos utėlės gali plisti dalijantis su utėlėmis užsikrėtusiu vaiku šukomis, kepurėmis ar mokyklos 

spintele.  Jūs negalite platinti kiaušinių … tik gyvas utėles.  Galvos utėlės neplatina ligų. Bet kuris vaikas 

gali užsikrėsti galvos utėlėmis. Nesvarbu, kur jis gyvena, kurią mokyklą lanko, berniukas ar mergaitė. Tai 

nereiškia, kad vaikas serga arba nešvarus. Tai tikrai nereiškia, kad jis turi blogus tėvus.  Vaikai užsikrečia 

galvos utėlėmis taip dažnai, kaip ir peršalimo ligomis. Milijonai vaikų užsikrečia bent kartą per metus.  

Kaip atsikratyti galvos utėlių? 

1. Naudokite pedikuliocidus, kuriuos rekomenduoja gydytojas ar vaistininkas. Tiksliai vadovaukitės 

nurodymais ant pakuotės. Naudokite pedikuliocidus antrą kartą, praėjus 7–10 dienų po pirmojo gydymo 

(arba vadovaukitės produkto gamintojo rekomendacija).  

 2. Pašalinkite kaip galima daugiau kiaušinių specialiomis šukomis.  

3. Švarinkite savo namus tuo pačiu metu, kai gydote savo vaiką: mirkykite šukas ir šepečius 5–10 minučių 

utėlių naikinimo šampūne arba 1 valandą karštame 60° vandenyje; paklodes, užvalkalus ir kitą patalynę 

skalbimo mašinoje skalbkite kiek įmanoma šiltesniame vandenyje; neskalbiamus daiktus sudėkite į 

plastikinį maišelį ir laikykite 1 savaitę;  kruopščiai išsiurbkite minkštus baldus, kilimus ir čiužinius.  

4. Plaukų kirpti nebūtina.  

 

 

 

 

Kaip neužsikrėsti utėlėmis pakartotinai? 

Išmokykite šeimos narius atpažinti utėlių kiaušinius, žinokite, kaip utėlės plinta, reguliariai 

tikrinkite kiekvieno asmens plaukus.  Radę utėlių, kruopščiai atlikite rekomenduojamą gydymą. Praneš kite 

apie tai mokyklos visuomenės sveikatos specialistei, kuri gali patikrinti glaudžius ryšius turėjusius asmenis. 

Priminkite vaikams, kad jie nesikeistų šukomis, šepečiais, plaukų priežiūros priedais, ausinėmis, kepurėmis, 

drabužiais, patalyne, paltais ir kt.  Paprašykite mokytojos, kad kiekvienas vaikas mokykloje turėtų atskirą 

vietą striukei, kepurei ir kitiems asmeniniams daiktams laikyti. 
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