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Η κόιπλζε κε θζείξεο (ψείρες) ηεο θεθαιήο 

είλαη ζύλεζεο γεγνλόο ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο 

ζηαζκνύο θαη ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Όιεο 

νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο κπνξνύλ λα 

πξνζβιεζνύλ θαη ε θζεηξίαζε δελ απνηειεί 

έλδεημε θαθήο πγηεηλήο. Η θζείξα δελ επεξεάδεηαη 

από ην κήθνο ηεο ηξίραο, ην ζπρλό ινύζηκν ή ην 

ρηέληζκα. Η θζείξα ηεο θεθαιήο δελ ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ πγεία ηνπ παηδηνύ θαη δελ είλαη ππεύζπλε γηα ηε 

δηαζπνξά λνζεκάησλ. 

 

Σξόπνο κεηάδνζεο: 

 Οη θζείξεο δελ έρνπλ θηεξά. Γελ πεηνύλ ή πεδνύλ. Η 

κεηάδνζε από άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη όρη από ηα 

δώα, γίλεηαη κε άκεζε επαθή κε ηα καιιηά 

πξνζβεβιεκέλσλ αηόκσλ ή πηζαλό έκκεζα κε επαθή ή 

κε ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα όπσο θηέλεο, 

βνύξηζεο, θαπέια, ξνύρα ή καμηιάξηα.  

 

Κύθινο δσήο ηνπ παξαζίηνπ:  

Τν ώξηκν ζήιπ, 1- 2 εκέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε, 

γελλά σάξηα, πνπ πξνζθνιιώληαη ζηεξεά ζηηο ηξίρεο, 

κέρξη 1 ρηιηνζηό από ην δέξκα, δεδνκέλνπ όηη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επώαζήο ηνπο. Κπξίσο πξνηηκάηαη ε πεξηνρή πίζσ από 

ηα απηηά θαη ηε βάζε ηνπ θξαλίνπ. Η πεξίνδνο 

επώαζεο από ην ζηάδην ηεο θόληδαο κέρξη ηελ 

εθθόιαςε ησλ πξώησλ λπκθώλ είλαη 6- 10 εκέξεο. Οη 

ώξηκεο θζείξεο, ηθαλέο γηα αλαπαξαγσγή εκθαλίδνληαη 

1-2 εβδνκάδεο αξγόηεξα. Ο ρξόλνο δσήο ηεο είλαη 1-

3κήλεο θαη ζηε δηάξθεηα απηή ελαπνζέηεη πεξίπνπ 300 

σάξηα. Η ώξηκε θζείξα έρεη κήθνο 1- 3 ρηιηνζηά θαη 

γθξηδσπό ρξώκα. Τξέθεηαη θάζε 3- 6 ώξεο, 

απνκπδώληαο αίκα από ηνλ μεληζηή ηεο. Καηά ηελ 

απνκύδεζε ειεπζεξώλεη ηνμίλεο ζην δέξκα πνπ όηαλ 

επαηζζεηνπνηνύλ ην άηνκν πξνθαινύλ πνηθίινπ 

βαζκνύ θλεζκό θαη επηκνιύλζεηο από ην μύζηκν. Η 

θζείξα ηεο θεθαιήο κπνξεί λα επηβηώζεη 1-2εκέξεο 

καθξηά από ην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο θαη ηα απγά ηεο δε 

κπνξνύλ λα εθθνιαθζνύλ ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο 

από απηέο πνπ αλαπηύζζνληαη θνληά ζην ηξηρσηά ηεο 

θεθαιήο.  

 

Αλαγλώξηζε ηεο κόιπλζεο:  

Η δηάγλσζε ζηεξίδεηαη ζηελ απνκόλσζε θζείξαο ή 

ζηελ παξνπζία θόληδαο. Δπεηδή ε θζείξα απνθεύγεη ην 

θσο θαη ζπλήζσο θηλείηαη γξήγνξα θαη θξύβεηαη 

απνηειεζκαηηθά είλαη δύζθνιν λα απνκνλσζεί. Έρεη 

βξεζεί όηη ε πηζαλόηεηα αλεύξεζε θζείξαο, πνπ 

ππνδειώλεη θαη ελεξγό παξαζίησζε, είλαη ηέζζεξηο 

θνξέο κεγαιύηεξε όηαλ ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή θηέλα 

ζε ζρέζε κε ηελ απιή επηζθόπεζε. Τα απγά, νη λύκθεο 

θαη νη θζείξεο κπνξνύλ λα θαλνύλ κε γπκλό κάηη. Θα 

κπνξνύζε όκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγεζπληηθόο 

θαθόο.    

 

Αληηθζεηξηθή αγσγή:  

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόδεηαη 

έγθαηξα ε ζεξαπεία, πξέπεη λα 

γίλεηαη ηαθηηθόο έιεγρνο από 

ηνλ γνλέα, κε ην εηδηθό 

θηέλη.  Γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο θζεηξίαζεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηνπηθά αληηθζεηξηθά ζθεπάζκαηα κε 

ηε κνξθή ινζηόλ, ζακπνπάλ ή θξέκαο. Τα 

αληηθζεηξηθά απηά εθαξκόδνληαη ζηα καιιηά γηα 5-10 

ιεπηά ή ηα ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ ινζηόλ, γηα κεξηθέο 

ώξεο θαη ε ζεξαπεία επαλαιακβάλεηαη κεηά από 7- 10 

εκέξεο. Σεκεηώλεηαη όηη ε δξαζηηθή νπζία, παξακέλεη 

ζηα καιιηά θαη αζθεί δξάζε έσο θαη δύν εβδνκάδεο 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Απηό έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο. 

 



 
Τν μύδη, ηα conditioners θαη ν δεζηόο αέξαο ηνπ 

ζεζνπάξ αδξαλνπνηνύλ ην αληηθζεηξηθό πνπ παξακέλεη 

ζηελ ηξίρα θαη γηα απηό δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κεηά ηε ζεξαπεία. Οη λεθξέο θόληδεο 

πνπ εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλεο 

ζηηο ηξίρεο απνκαθξύλνληαη κε ην εηδηθό θηελάθη θαη 

δηάιπκα μηδηνύ πξηλ ηελ επαλάιεςε ηεο ζεξαπείαο θαη 

όρη ακέζσο κεηά ηελ πξώηε ζεξαπεία. 

Γελ είλαη απνδεδεηγκέλν αλ πιηθά όπσο ε βαδειίλε, 

ειαηόιαδν, καγηνλέδα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο. 

Οη ρηέλεο θαη νη βνύξηζεο, ηα ζεληόληα ή ηα ξνύρα 

κπνξνύλ λα πιπζνύλ κε δεζηό λεξό. Η ζεξκνθξαζία 

άλσ ησλ 53,5 °C γηα 5 ιεπηά είλαη αξθεηή γηα λα 

θνλεύζεη ηηο θζείξεο θαη ηα αβγά ηνπο, ζηα δηάθνξα 

αληηθείκελα.  Γεδνκέλνπ όηη ε ώξηκε θζείξα επηβηώλεη 

καθξηά από ηνλ άλζξσπν 1- 2εκέξεο, ηα δε σάξηα 

εθθνιάπηνληαη ζε 6-10 εκέξεο, ηα ινύηξηλα παηρλίδηα 

πνπ θνηκάηαη καδί ηνπο ην παηδί, ή άιια κνιπζκέλα 

αληηθείκελα, πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα 

απνκνλώλνληαη ζε πιαζηηθή ζαθνύια γηα 10-

12εκέξεο. Η ζεξαπεία ησλ θαηνηθίδησλ, όπσο γάηαο ή 

ζθύινπ δελ ζπληζηάηαη. 

 

Όηαλ ε ζεξαπεία απνηύρεη, ζπρλά νθείιεηαη ζην όηη 

δελ δόζεθαλ ζσζηέο νδεγίεο, δελ αθνινπζήζεθαλ 

ζσζηά νη νδεγίεο ρξήζεηο ηνπ αληηθζεηξηθνύ 

θαξκάθνπ, δελ απνιπκάλζεθαλ ηα ξνύρα θαη ν γύξσ 

ρώξνο θαη ηέινο, ζην όηη ππάξρεη αληνρή ζηα 

αληηθζεηξηθά θάξκαθα. Μάιηζηα, γηα απνθπγή αληνρήο 

ζπληζηάηαη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην αληηθζεηξηθά 

ζην παηδί ζηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ εμακήλνπ, αιιά λα 

γίλνληαη ελαιιαγέο. Έηζη, πνιινί ζήκεξα αθνινπζνύλ 

κεραληθνύο ηξόπνπο απνκάθξπλζεο ηεο θζείξαο θαη 

απνθεύγνπλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Βέβαηα, δελ 

ππάξρεη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 

 

Πξνθύιαμε:  

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θζεηξίαζεο 

έρεη ε πξόιεςε θαη ε απνθπγή ηεο λέαο 

κόιπλζεο. Σνλίδεηαη όηη ηα παηδηά πξέπεη λα 

απνθεύγνπλ ηελ άκεζε επαθή ησλ καιιηώλ ηνπο 

κε ηα καιιηά ησλ άιισλ παηδηώλ θαζώο επίζεο 

θαη λα κνηξάδνληαη  ρηελάθηα βνύξηζεο θαη άιια 

παξόκνηα αληηθείκελα. Επίζεο δελ πξέπεη λα 

θξεκνύλ ηα ζαθάθηα ηνπο ζε θνηλέο θξεκάζηξεο 

ζην ζρνιείν αιιά ην θαζέλα λα έρεη ην ζαθάθη 

ηνπ ζηελ θαξέθια ηνπ. Σπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη 

απσζεηηθά ηεο θζείξαο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο ζε 

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο, απσζεηηθά ζακπνπάλ, ινζηόλ 

θαη spray από αηζέξηα έιαηα, ρσξίο όκσο πινύζηα 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. 

 

Όηαλ έλα παηδί βξεζεί κε ςείξεο ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνύλ ηα κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνύ 

πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη όια ηα άηνκα ηα νπνία 

ήιζαλ ζε ζηελή επαθή κε ηνλ πάζρνληα θαη λα 

ζεξαπεπζνύλ, αλ έρνπλ θζεηξίαζε. Απηνί πνπ 

θνηκνύληαη ζην ίδην θξεβάηη πξέπεη επίζεο λα 

ζεξαπεπζνύλ πξνθπιαθηηθά. 

 

Καλέλα λόεκα δελ έρνπλ απνιπκάλζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε εληνκνθηόλα δεδνκέλνπ όηη ε 

θζείξα δύζθνια επηβηώλεη καθξηά από ηελ θεθαιή θαη 

επηπιένλ ε δξαζηηθή νπζία ησλ εληνκνθηόλσλ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. 

 

Σα παηδηά κε Φζεηξίαζε ηνπ ηξηρσηνύ ηεο 

θεθαιήο δελ πξέπεη λα απνθιείνληαη από ην 

ζρνιείν. Οη γνλείο ηνπο όκσο, ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώλνληαη όηη ην παηδί ηνπο ζα πξέπεη λα 

θάλεη ηε ζσζηή ζεξαπεία. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε 

Δ/λζε Δεκόζηαο Τγηεηλήο – Σκήκα ρνιηθήο 

Τγείαο  ηνπ Τπ. Τγείαο, ηει. 21052369 

                     

  


