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Tikslas – sumažinti galvos utėlių plitimą.

Vaikai:

• sužinos, kaip galima užsikrėsti utėlėmis;

• mokės paaiškinti, kada reikia pasitikrinti dėl 
užsikrėtimo utėlėmis;

• aptars, ką reikia daryti užsikrėtus utėlėmis.

Informacijos šaltiniai:

• Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė (metodinės 
rekomendacijos). ULAC, 2015

• Paveikslėliai iš interneto.



Kartais atsitinka taip, kad mūsų 
galvos plaukuotoje dalyje apsigyvena maži 
vabaliukai...Tai galvinės utėlės.



Gydytojai sako, kad tada žmogus suserga
liga, kuri vadinasi pedikuliozė.



Galvos utėlė – tai pilkai rudos spalvos, 
mažas (2-3,5 mm), kraują siurbiantis 
vabzdys.

Utėlė deda pailgos formos, labai mažus 
(0,75-0,8 mm), gelsvai baltos spalvos 
kiaušinius (glindas), kurie prisiklijuoja prie 
plauko arti šaknų. Iš glindos išsirita nauja 
utėlė. 



Galvinės utėlės paplitę visame 
pasaulyje.

Jomis užsikrėsti gali visi žmonės, 
nepriklausomai nuo plaukų ilgio, jų plovimo 
ar šukavimo dažnumo.

Dažniausiai užsikrečia 3-12 metų 
amžiaus vaikai.



Utėlės kiaušinius dažniausiai deda šiose 
vietose:

1. pakaušyje  2. už ausų   3. prie kaklo



Užsikrėtimo utėlėmis 
požymiai

• Dažniausiai - glindos plaukuose. Pačias 
utėles pamatyti pavyksta retai.

• Galvos niežėjimas;

• Nusikasymai.



Dažniausiai užsikrečiama prisiglaudus prie 
turinčio utėlių žmogaus galvos





Utėlėmis galima užsikrėsti šukuojantis 
tomis pačiomis šukomis, kuriomis šukavosi 

turintis utėlių žmogus



Galima užsikrėsti ir keičiantis galvos 
apdangalais



Utėlė gali perropoti iš vieno galvos 
apdangalo į šalia esantį kitą.



Labai svarbu, kad tėveliai reguliariai 
patikrintų, ar nesate užsikrėtę utėlėmis.
Jei randama utėlių ar glindų - svarbu, kad 
kuo greičiau būtų pradėtas gydymas.



Įstaigoje dirbantis sveikatos priežiūros 
specialistas taip pat tikrina vaikus dėl 

užsikrėtimo utėlėmis.



Jei užsikrėtėte utėlėmis, reiškia, kad jūs 
susirgote. Todėl būtina kuo greičiau 
apsilankyti pas gydytoją, kad būtų 
paskirtas gydymas ir jūs greičiau 

pasveiktumėte. 



Utėlių naikinimui skirtus medikamentus 
turi paskirti gydytojas, jie perkami 
vaistinėje ir naudojami laikantis jų 

vartojimo aprašymo.
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Utėlės 
naikinamos tėvų
ar kitų šeimos 

narių 
pastangomis.



Užsikrėtus utėlėmis vienam šeimos nariui, 
būtina patikrinti ir, jei reikia – išgydyti, 

visus šeimos narius.



Jei panaudojus vaistus galvos plaukuose 
pastebime utėlių, reikia kartoti gydymą 

kitu medikamentu.



Šukos ir kiti plaukų priežiūros reikmenys 
iš kart po gydymo turi būti išplaunamos 
karštu vandeniu, išvalomos ir mirkomos 4-

5 proc. acto tirpale 30 min.



Galvos apdangalai, pagalvės, lovos 
skalbiniai iš kart po gydymo turi būti 

skalbiami 60° vandenyje.



Kad neužkrėstumėte kitų vaikų, į 
mokyklą ar pas draugus galima eiti 
tik pilnai pasveikus – kai gydytojas 

patvirtina, kad galvoje nėra utėlių ir 
jų kiaušinėlių.







Ieškome namų...


