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Streszczenie 

 

Wszawica i świerzb to najczęściej występujące choroby pasożytnicze skóry. 

Mimo postępu cywilizacyjnego nadal stanowią poważny problem medyczny  

i społeczny. Zarażenie spowodowane jest bezpośrednim kontaktem ze skórą osoby 

zakażonej lub pośrednio przez kontakt z zakażonymi przedmiotami. Parazytozy te 

najczęściej rozprzestrzeniają się wśród osób pozostających w bliskim kontakcie ze sobą 

oraz w dużych grupach osób w placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

Wszawica to infestacja wszą ludzką (Pediculus humanus capitis et corporis), i wszą 

łonową (Pthirus pubis). Choroba ta występuje w trzech postaciach: wszawica głowowa 

(pediculosis capitis), wszawica odzieżowa (pediculosis vestimenti), zwana też chorobą 

włóczęgów (morbus vagabundorum) lub świądem włóczęgów (vagabond's itch)  

i wszawica łonowa (pthiriasis).  

Czynnikiem etiologicznym świerzbu (scabies) jest pasożytniczy roztocz, 

świerzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei var hominis), a obraz kliniczny zarażenia tym 

pasożytem jest bardzo zróżnicowany od świerzbu dyskretnego po świerzb strupowaty 

(scabies norvegica).  

Występowanie tych niezwykle dolegliwych schorzeń niesie za sobą 

konsekwencje zdrowotne w postaci reakcji alergicznych (rhinoconjunctivitis), 

powiększenia węzłów chłonnych w okolicy pasożytowania tych stawonogów, 

zapalenia brzegów powiek i wtórnych infekcji bakteryjnych. Intensywna, długotrwała 

infestacja wszy ludzkiej może skutkować niedokrwistością z niedoboru żelaza. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wszawica  

i świerzb nie zostały ujęte w załączniku do ustawy jako choroby podlegające 

obowiązkowemu zgłaszaniu. W związku z powyższym od 2009 roku monitorowanie 

prewalencji tych parazytoz nie jest objęte zakresem działania Powiatowych Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznych. 

Celem naszej pracy było określenie ekstensywności inwazji (prewalencji)  

P. humanus i S. scabiei var. hominis w warunkach skoszarowania, sprzyjających 
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utrzymywaniu się tych parazytoz w populacji, poprzez analizę występowania obu 

parazytoz w województwie lubelskim, w wybranych grupach osób reprezentujących 

skupiska ludzkie o różnym charakterze organizacji. 

Informacje uzyskano z 3 ośrodków dla uchodźców zlokalizowanych  

w południowo-wschodniej Polsce, nadzorowanych przez Urząd do Spraw 

Cudzoziemców. Przedmiotowe dane obejmowały lata 2015- 2016. 

Dane dotyczące częstotliwości występowania wszawicy i świerzbu  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2013-2016 uzyskano z czterech 

domów dziecka. Analizę danych dotyczących zakażenia wszawicą i świerzbem  

w ośrodkach dla uchodźców i domach dziecka prowadzono z uwzględnieniem wieku 

 i płci badanej populacji. 

Dane dotyczące zakładów karnych pozyskano jako rekordy statystyczne 

ogólnopolskie ujęte w sprawozdawczości Centralnego Zarządu Służby Więziennej  

w okresie 2001-2015 oraz dane uzyskane od Okręgowego Inspektoratu Służby 

Więziennej w Lublinie za lata 2010–2015. 

W całym okresie badań największą częstość wszawicy i świerzbu odnotowano 

 w domach dziecka (odpowiednio 16,3% i 6,9%), natomiast w ośrodkach dla 

uchodźców wszawicę opisano u 10,5% mieszkańców, zaś nie odnotowano 

przypadków świerzbu. Częstość występowania wszawicy i świerzbu wśród polskich 

osadzonych oszacowano na odpowiednio 2,3% i 1,9%. Zaobserwowano większą 

prewalencję obu parazytozu dziewczynek i w populacji nieletnich.  

Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce zabezpiecza dostęp do świadczeń 

zdrowotnych zarówno w odniesieniu do wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych jak również cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla 

uchodźców. Jednakże brak ustawowego nakazu zatrudniania pielęgniarek  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zapisy znoszące obowiązek 

zgłaszania ognisk występowania wszawicy i świerzbu nie pozwalają na szybkie  

i sprawne działanie terapeutyczne. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w 

przypadku populacji w wieku rozwojowym objętej systemem pieczy zastępczej czy 

inną formą pomocy zinstytucjonalizowanej. 
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Uzyskane wyniki wskazują na utrzymywanie się ognisk wszawicy i świerzbu  

w warunkach skoszarowania i prawdopodobnie w populacji ogólne w województwie 

lubelskim. Wskazuje to na potrzebę przeprowadzenia masowej kampanii 

informacyjnej/edukacyjnej dotyczącej źródeł i dróg zarażenia oraz profilaktyki  

i prawidłowego leczenia wszawicy i świerzbu. Temat obecny jest w mediach coraz 

częściej niestety jedynie w kontekście reklam środków zwalczających wszy, nie zaś 

 w ramach społecznych akcji informacyjnych. 

Biorąc pod uwagę łatwość rozprzestrzeniania się wszawicy i świerzbu  

w populacji oraz dane nt. częstości występowania obu parazytoz w warunkach 

skoszarowania uzyskane w naszej analizie zasadnym wydaje się przywrócenie 

obowiązku raportowania przypadków wszawicy i świerzbu do Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 
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Abstract 

 

Pediculosis and scabies are one of the most common parasitic skin diseases. 

Despite the civilization's progress, they are still a serious medical and social problem. 

The infestation is caused by direct contact with the skin of an infected person or 

transmitted indirectly by contact with infected objects. The diseases most often spread 

among subjects that are in close contact with each other and in large groups of people 

in educational institutions and care centers. 

Pediculosis is a parasitic disease caused by lice. Depending on the aetiological 

factor, pediculosis can be caused by the head louse (Pediculus humanus capitis), the body 

louse (Pediculus humanus corporis), and the pubic louse (Pthirus pubis). In the most 

common head lice, skin lesions are mainly located on the scalp and, less frequently, on 

the eyebrows, eyelashes, or chin. Pruritus associated with skin lesions causes 

numerous excoriations upon scratching. At the sites of emerging wounds, secondary 

bacterial superinfections may develop. Head pediculosis is widespread throughout the 

world. The prevalence of pediculosis is influenced by socio-economic status, 

population density, and compliance with hygiene rules. The incidence of pediculosis in 

the United States is estimated to range between 1.8% and 3.6% per year while in 

Europe, its range is from 1% to 22%.  

The aetiological factor of scabies is a parasitic mite (Sarcoptes scabiei var. 

hominis). Very intense pruritus, especially at night, is a characteristic symptom of the 

infection. Other signs include skin lesions located on upper extremities, hands, 

buttocks, in natural skin folds, the area of reproductive organs, and mammilla in 

females. Approximately 300 million cases of this disease are reported annually 

worldwide.  

Both parasitoses mentioned were not included in the list of infectious diseases 

published in the appendix to the Act of 5 December 2008 on prevention and control of 

infections and contagious diseases in humans. Due to the 2008 abolishment of the 

obligation to register infections with those parasites, there are no detailed 

epidemiological data from subsequent years. 
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The study aimed to obtain up-to-date data on the occurrence of pediculosis and 

scabies in confinement conditions, i.e. in facilities where a group of people is under the 

constant care of state institutions and medical supervision in south-eastern Poland. 

Information on the prevalence of pediculosis and scabies was obtained directly 

from care institutions that register cases of these parasitoses in internal procedures. The 

data come from three centers for foreigners in Poland supervised by the Office for 

Foreigners. Statistical data on the prevalence of pediculosis and scabies among 

foreigners were provided by the health care unit responsible for health services in 

refugee shelters based on a relevant cooperation agreement. The analyzed data covered 

the years 2015-2016, which was associated with the change of the medical entity 

responsible for the provision of health services. 

Data on the prevalence of pediculosis and scabies in the care and educational 

institutions from the Lublin Province were obtained from four orphanages, although 

requests were sent to a greater number of such institutions. The information covered 

the years 2013-2016, and the analysis thereof took into account the age and sex of the 

charges of the care and educational institutions. 

Information about the prevalence of scabies (2001-2015) and pediculosis (2008-

2015) in Polish prisoners, were provided by the Central Board of Prison Service, while 

the information for the period between 2010 and 2015 in the Lublin Province was 

obtained from the District Inspectorate of the Prison Service in Lublin. Information on 

the number of passes granted to prisoners in the years 2001-2015 was taken from the 

Annual Statistical Information published online by the Ministry of Justice and the 

Central Board of the Prison Service. 

The highest prevalence of pediculosis and scabies was noted in orphanages 

(16.3% and 6.9% respectively) while in refugee centers pediculosis was described in 

10.5% of residents and no cases of scabies occurred. The prevalence of pediculosis and 

scabies in Polish prisoners has been estimated at 2.3% and 1.9%, respectively. 

The analysis of the data from orphanages and refugee shelters in southeastern 

Poland has confirmed that this type of living conditions promote transmission of 

scabies and pediculosis, and these diseases were most frequently diagnosed in young 

people taking an active part in social life. Our study revealed that invasions of 
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Pediculus humanus and Sarcoptes scabiei var. hominis are still current public health 

threats although the obligation to report cases of these diseases in Poland has been 

abolished. 

Given the ease of spreading the head lice and scabies in the population and the 

data on the frequency of both parasitoses in barracking conditions obtained in our 

analysis, it seems reasonable to restore the obligation to report cases of lice and scabies 

to the State Sanitary Inspection. 

 

 


