
Fejtetű és a fejtetvesség elleni védekezés gyermekközösségekben 

A fejtetű elsősorban az általános iskolákban, de esetenként az óvodákban és böl-

csődékben is megjelenik. 

Bárkinél előfordulhat (A leggondosabb szülő gyermekénél is!), hogy „összesze-

di” ezeket a kis vérszívókat, melyektől azután igen nehéz megszabadulni. (Ha 

azt hisszük, kiirtottuk őket, hetek múlva újra indulhat a kínlódás...) 

 A fejtetű fertőző betegséget nem terjeszt, ártalma a viszketés és vakarózás, 

amely felsebzi a bőrt, és ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakul-

hat ki. Elsősorban közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy 

játék közben a gyerekek feje egymáshoz ér. Azonban egyik személyről a másik-

ra bizonyos, közösen használható tárgyakkal (pl. sapkával, fésűvel, hajkefével) 

is átvihető. 

A megelőzés egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás! Fontos, 

hogy otthon fordítsunk kellő gondot a rendszeres hajápolásra, a hajmosásra és 

fésülködésre, valamint ellenőrizzük gyermekeink megfelelő tisztálkodását. To-

vábbá hasznos, ha időről időre átvizsgáljuk a gyermek haját, nincs-e benne élő 

tetű vagy serke. Amennyiben ezekre a tevékenységekre nem helyezünk hang-

súlyt, megeshet, hogy a hajra került fejtetű könnyen és gyorsan elszaporodik. 

Előfordul, hogy a szülői gondoskodás ellenére közösségben mégis megfertőző-

dik gyermekünk. Ilyenkor használjuk a gyógyszertárakban, drogériákban meg-

vásárolható tetűirtó szereket. A megvásárolt irtószert minden esetben a címkén 

lévő használati utasítás szerint, nagy gondossággal alkalmazzuk! A címkén fel-

tüntetett hatás kizárólag az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett, 

OTH engedélyszámmal ellátott, az Országos Epidemiológiai Központ által ha-

tástani szempontból bevizsgált tetűirtó szerek esetén garantálható. A készítmé-

nyek hatása vegyi úton érvényesül, így azok a lárvákat és tetveket (készítmé-

nyenként különböző időtartam alatt) biztosan elpusztítják. A kezelést követően 

különös gondot kell fordítani az elhalt serkék hajszálakról történő eltávolítására. 

Mivel a serkék cementszerű anyaggal erősen rögzítettek, ezért erre a célra csak a 

sűrű fogazatú fésű vagy az egyenkénti (két köröm közé fogva, esetleg csipesszel 

történő) lehúzás alkalmas, de egy-egy serke a hajszállal együtt le is vágható. A 

haj serkementessége jelzi, hogy a kezelést gondosan végezték el. 

Minden serkét azonban szinte lehetetlen egy kezeléssel eltávolítani, tehát a ked-

ves szülő számíthat arra, hogy egy-két héttel a kezelés után ismét fertőzést ész-

lel. Ez azonban nem újabb fertőzés, hanem a megbúvó, szinte észrevehetetlen 1-

2 serke kikelését jelzi. Ezért érdemes a fő kezelés után még néhány hétig gondo-

san figyelni, kezelni a gyermek haját. 



Mit tegyünk? 

A „pingpong-effektus” elkerülése végett legfontosabb a személyes higiénés tá-

volság biztosítása. Az osztályokban ügyelni kell arra, hogy a köztudottan fertő-

zött időszakban a gyerekek egymás között ne cserélgessék sapkáikat, ruháikat, 

ne használják egymás fésűjét, hajgumiját, csatokat. A fejkendők, sapkák a ta-

pasztalat alapján nem sokat segítenek. A családban otthon mindenki használja 

saját higiénés tárgyait (törölköző, ágynemű, fésű, kefe). 

Első lépésben akadályozzuk meg az újrafertőződést. A tetvek megtalálhatók az 

ágyneműben, ruházaton, plüss és gyapjú játékokon, fésűn, bútorhuzaton, autó-

ülésen stb. Ha az itt található tetveket nem távolítjuk el, akkor rövid időn belül 

újabb invázió várható. Azon a napon, amikor a kezelést elkezdjük, a következő 

megelőző tennivalókat is el kell végeznünk: 

NEM ELÉG CSAK A GYEREKET LEKEZELNI 

 (ha „tetves” lett a gyerek AZ EGÉSZ CSALÁDOT EGYSZERRE 

KELL LEKEZELNI!)  

 - az hogy valakinek nem viszket a feje, még nem biztosíték arra, hogy 

nem tetves, illetve szabad kézzel átvizsgálva családtagjainkat/magunkat 

szintén nem állíthatjuk 100 %-os biztonsággal, hogy nem vagyunk tetve-

sek, mert nem láttunk sem tetűt, sem serkét!!! 

 A KEZELÉSSEL EGY IDŐBEN  a gyerek MINDEN olyan ruhaneműjét, 

használati tárgyát (amivel érintkezhettek tetvek, ill. amiben akár hajszá-

lakhoz tapadva serke formában túlélhettek): RUHA, SAPKA, SÁL, 

ÁGYNEMŰ, TÖRÖLKÖZŐ, HAJRÁF, FÉSŰ, ÉRDEMES (legalább) 60 

FOKON KIMOSNI (vagy ami nem mosható, alaposan kiporszívózni pl. 

magát az ágymatracot, a posztó kabátot...) 

 szintén A KEZELÉSSEL EGY IDŐBEN (az elszórodott hajszálak miatt) 

AZ EGÉSZ LAKÁST ALAPOSAN FEL KELL PORSZÍVÓZNI (és a 

porszívózás után a porzsákot KIDOBNI - a benne lévő serkék 1 hét múlva 

kikelnek, és újra fertőzhetik az egész családot...) 

 

 


