
 
 
Αγαπητοί γονείς,  
 

Στην τάξη / στο τµήµα του παιδιού σας εντοπίστηκαν ψείρες του τριχωτού της 
κεφαλής. Τα προσβεβληµένα παιδιά αποκλείονται προληπτικά από το σχολείο ή 
άλλες εγκαταστάσεις µέχρι να µην υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης. Η ψείρα του 
τριχωτού της κεφαλής δεν οφείλεται στην έλλειψη καθαριότητας. Οφείλεται στην 
επαφή των παιδιών µεταξύ τους κυρίως όταν έχουν άµεση επαφή  κεφάλι µε κεφάλι. 
Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα σε κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις για παιδιά και 
εφήβους.  

 
Έλεγχος του κεφαλιού για ψείρες 
Ελέγξτε  το κεφάλι του παιδιού σας για τυχόν ψείρες και κόνιδες (ή αυγά). 

• Αφού βρέξετε καλά τα µαλλιά εφαρµόστε ένα κοινό µαλακτικό µαλλιών και 
χτενίστε τα µαλλιά µε µια κανονική χτένα για να τα ξεµπερδέψετε. 

• Χτενίστε τα µαλλιά, τα οποία χωρίσατε σε τµήµατα επιµελώς από τις ρίζες έως 
τις άκρες των µαλλιών µε ένα ειδικό χτενάκι για ψείρες.  

• Μετά από κάθε χτένισµα, σκουπίστε τη χτένα µε ένα λευκό χαρτοµάντιλο µέχρι 
που να µην βλέπετε πλέον ψείρες ή κόνιδες στο χαρτί. Στη συνέχεια 
προχωράτε στο επόµενο τµήµα. 

• Εφόσον χτενίσατε όλα τα µαλλιά, ξεπλύντε καλά το υπόλοιπο µαλακτικό και 
αφήστε τα µαλλιά βρεγµένα και ξεµπερδέψτε τα µε µια κανονική χτένα. 

• Εάν εντοπίσετε ψείρες ή κόνιδες, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και στα υπόλοιπα 
µέλη της οικογένειας  και τα προσβεβληµένα άτοµα θα πρέπει να εφαρµόσουν 
αµέσως θεραπεία. 

 

Οι κόνιδες προσκολλώνται αγκυλωτά σε µία άκρη της τρίχας είναι λευκές µε 
καστανόχρωµες και εντοπίζονται κυρίως πίσω από τα αυτιά και στην περιοχή των 
κροτάφων και του αυχένα. Έχουν περίπου το µέγεθος ενός κόκκου άµµου και είναι 
µόλις ορατές µε το γυµνό µάτι.                                                                                                  
Τις κόνιδες εύκολα µπορούµε να τις µπερδέψουµε µε πιτυρίδα. Η πιτυρίδα όχι µόνο 
δεν κολλάει όπως η κόνιδα στα µαλλιά, αλλά και αποµακρύνεται πολύ πιο εύκολα και 
έχει ακανόνιστο σχήµα. Εάν δεν είστε σίγουροι, πάρτε για βοήθεια έναν µεγεθυντικό 
φακό.                                                                                                                                   
Σπάνια να δούµε ψείρες. Η ψείρα αποφεύγει το φως και καταφεύγει αµέσως στο 
σκοτάδι. Οι ενήλικες ψείρες έχουν περίπου το µέγεθος ενός σπόρου σουσαµιού. 

 

 

 

 



Θεραπεία της ψείρας κεφαλής                                                                                
Εάν ελέγχοντας το κεφάλι του παιδιού σας εντοπίσατε ψείρες κεφαλής ή κόνιδα θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα εγκεκριµένο αντιφθειρικό προϊόν και στη συνέχεια 
αφού εφαρµόσατε το µαλακτικό να χτενίσετε τα βρεγµένα µαλλιά µε ένα ειδικό 
χτενάκι για ψείρες ως εξής:                                                                                         
µέρα 1: 

• ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως του αντιφθειρικού προϊόντος και 
ακολουθήστε τις ακριβώς. Πιθανά λάθη στη θεραπεία που ευνοούν την 
επιβίωση των ψειρών και κόνιδων είναι τα εξής: 

o Ο χρόνος εφαρµογής του αντιφθειρικού δεν ήταν αρκετός                                                  
o Η ποσότητα αντιφθειρικού που χρησιµοποιήθηκε ήταν πολύ λίγη  
o Το αντιφθειρικό δεν µοιράστηκε οµοιόµορφα πάνω στα µαλλιά 
o Το αντιφθειρικό αραιώθηκε πολύ πάνω στα µουσκεµένα µαλλιά   
o ∆εν έχει γίνει επανειληµµένη χρήση του προϊόντος 

• Ξεπλύντε τα µαλλιά µε ζεστό νερό εφόσον τηρήσατε το χρόνο εφαρµογής 
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.  

• Απλώστε ένα κοινό µαλακτικό στα µουσκεµένα µαλλιά. Χτενίστε τα µαλλιά, τα 
οποία χωρίσατε σε τµήµατα επιµελώς τµήµα µε τµήµα από τις ρίζες έως τις 
άκρες των µαλλιών µε ένα ειδικό χτενάκι για ψείρες. Σκουπίστε τη χτένα µε ένα 
λευκό χαρτοµάντιλο. 

µέρα 5:  
        Επαναλαµβάνετε τη µέθοδο µε το ειδικό χτενάκι για ψείρες και το µαλακτικό    

όπως αναφέρεται πιο επάνω για να εξοντώσετε τις ψείρες που µόλις έχουν 
βγει από το αυγό τους πριν αυτές αρχίσουν να κινούνται. 

µέρα 9: Θεραπεία µε αντιφθειρικό παρασκεύασµα και τη µέθοδο του χτενίσµατος 
των βρεγµένων µαλλιών µε το χτενάκι για ψείρες και το µαλακτικό όπως 
αναγράφεται στην µέρα 1, για να εξοντώσετε τις ψείρες που έχουν βγει 
αργότερα από το αυγό τους.  

µέρα 13: Νέα εξέταση του κεφαλιού µε µαλακτικό σύµφωνα µε τη µέρα 5.                                              
µέρα 17: Τελευταίος έλεγχος του κεφαλιού µε χτενάκι για ψείρες και µαλακτικό          
            σύµφωνα µε τη µέρα 5. 
Συνοδευτικά µέτρα 

• Πλύνετε τις χτένες και τις βούρτσες µαλλιών σχολαστικά µε καυτό 
σαπουνόνερο ( µια βούρτσα του χεριού θα ήταν ιδανική για αυτή τη δουλειά)  

• Αλλάξτε πετσέτες, ρούχα, κλινοσκεπάσµατα και µπιτζάµες και πλύνετέ τα 
τουλάχιστον στους 60° C. 

• Πλύνετε επίσης σκούφους, καπέλα, κασκόλ, κουβέρτες, µαξιλάρια, µαλακά 
παιχνίδια στους 60° C ή τοποθετήστε τα για 3 µέρες έγκλειστα σε πλαστικές 
σακούλες ή 2 µέρες σε καταψύκτη στους -10 ° C (για να εξοντώσετε και τις 
κόνιδες διατηρείστε τα 2 εβδοµάδες κλειστά µέσα σε πλαστικές σακούλες) 

• Ελέγξτε όλα τα µέλη της οικογένειας σας για τυχόν ψείρες και χορηγήστε 
θεραπεία στα προσβεβληµένα µέλη. 

• Μην χρησιµοποιείτε απολυµαντικά ή εντοµοκτόνα. 

Παρακαλούµε να παραδώσετε τη επισυναπτόµενη  βεβαίωση γονέων- κηδεµόνων 
συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη στο σχολείο ή  στην εγκατάσταση του παιδιού 
σας για να ξαναγίνει δεκτό. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλ. 06151/ 3309-0. 
Με φιλικούς χαιρετισµούς 
Η υγειονοµική σας υπηρεσία 


