
 

Pedikuliozė 

(utėlėtumas) – ką 

reiktų apie tai 

žinoti 

 
Pedikuliozė. Kas tai? 

 

 Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užsikrėtimas 

utėlėmis. Pedikuliozės sukėlėjai: galvinė 

utėlė Pediculus humanus capitis, 

parazituojanti žmogaus galvos plaukuose, 

drabužinė utėlė Pediculus humanus corporis, 

prazituojanti žmogaus drabužiuose, Phtyrius 

pubis, parazituojanti gaktos srities 

(intensyvaus užsikrėtimo atveju – ir kitose 

plaukuotose kūno vietose) plaukuose. Visų 

rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda 

kiaušinius (glindas), kuriuos priklijuoja prie 

plauko arti odos. 

Kaip utėlės plinta? 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 

primena, kad vaikams po ilgesnių atostogų 

grįžus į ugdymo įstaigas, galimas užsikrėtimo 

utėlėmis protrūkis. Nors utėlėtumas 

(pedikuliozė) – itin nemaloni problema, tačiau 

su ja susidūrus nereikia išsigąsti.  

 

 

 

 

Utėlių naikinimas 

Efektyvi utėlių naikinimo priemonė – plaukų 

šukavimas tankiomis šukomis. Šis būdas 

rekomenduojamas dažniausiai. Jei ši priemonė 

nepadeda, rekomenduojama kreiptis į savo šeimos 

gydytoją, kuris paskirs gydymą. 

. Utėlėmis užsikrečiama kontakto su utėlėtais 

žmonėmis metu: vaikų kolektyvuose, perpildytame 

transporte, keičiantis drabužiais, patalyne, šepečiais, 

naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis, 

taip pat panašiose situacijose, kai utėlė gali patekti nuo 

vieno asmens galvos į kito žmogaus galvą. 

 

 

 

 
Kodėl svarbu kuo greičiau aptikti utėles ir išgydyti 

ligą? 
Dėl estetinio ir fizinio diskomforto: 

⚫ Utėlė maitinasi žmogaus krauju. Jų įkandimai sukelia 

alergiją, niežulį, kuris gali tęstis net 7 dienas po utėlių 

išnaikinimo. 

⚫ Dėl niežulio vaikas kasosi, o į susidariusias žaizdeles 

gali patekti infekcija. Susiformuoja kaltūnas. 

⚫ Nemiga (utėlės ypač aktyvios naktį). 

⚫ Irzlumas. 

⚫ Bėrimai ant kaklo po plaukais ir už ausų. 



Siekiant išvengti pakartotinio užsikrėtimo, svarbu 

patikrinti visų šeimos narių galvas. Ne mažiau 

svarbu lovos skalbinius ir užsikrėtusio asmens 

drabužius skalbti karštesniame nei 60 °C 

temperatūros vandenyje, o plaukų priežiūros 

priemones (šukas, šepečius, segtukus, gumutes) 

reikėtų mirkyti 4–5 proc. acto tirpale ne trumpiau 

nei 30 min. 

 

Svarbu!! Mieli tėveliai, tikrinkite savo vaiko plaukus! 
Padėkite ugdymo įstaigoje visuomenės sveikatos priežiūrą 

vykdančiai specialistei suvaldyti pedikuliozę ir: 

⚫ praneškite apie užsikrėtusį vaiką ugdymo įstaigai; 

⚫ neveskite į ugdymo įstaigą vaiko, turinčio galvinių 

utėlių ar glindų; 

⚫ pasitarkite su gydytoju dėl vaiko gydymo; 

⚫ atveskite vaiką tik visiškai išnaikinę utėles ir glindas; 

⚫ leiskite visuomenės sveikatos priežiūros specialistei 

profilaktiškai patikrinti vaiko galvos plaukus. 

Utėlėtumas (pedikuliozė) – tai ne priežastis pyktis, 

panikuoti arba nuslėpti šią problemą. Ši liga pagydoma, 

reikia tik kantrybės! 

Daugiau apie pedikuliozę 

rasite: http://www.ulac.lt/ligos/P/pedikulioze 
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