
Tájékoztató a fejtetvességről 

(az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele alapján) 

A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermekközösségekben, iskolákban. 

 

Terjedése  
A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék közben a gyerekek feje 

egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal - pl. sapkacserével, fésűvel - átvihető egyik személyről a 

másikra. A gyermekektől fertőződhetnek aztán a szülők, testvérek és egyéb családtagok, akik a fejte-

tűt továbbadhatják. 

 

Irtása 
Elölésük aránylag egyszerű. A gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek (HEDRIN, 

PARANIT, NITTYFOR, PEDEX) a tetveket és a serkéket rövid időn belül biztosan elpusztítják! 

A kezelést - a tetűirtószerhez mellékelt használati utasítás előírásai szerint! - gondosan el kell el-

végezni.  

A tetűirtószeres kezeléstől elpusztult serkéket a gyermek hajáról el kell távolítani. Ugyanis a ser-

kementesség jelzi, hogy a kezelés szakszerűen történt. Mivel a serkék a hajszálakhoz cementszerű 

anyaggal rögzülnek, az elpusztult serkék eltávolítása gyakran nem könnyű. A serkék a hajszálról 

ecetbe mártott sűrű fogazatú fésűvel, két körmünk közé fogva, esetleg csipesszel történő lehúzással, 

vagy egyszerűen a hajszál levágásával távolíthatók el. 

Az irtást célszerű elvégezni a családtagokon is, a testvéreken feltétlenül. Az irtást követően az ágy-

nemű cseréje, sapka, egyéb hajjal érintkező tárgyak fertőtlenítése is fontos. 

  

Megelőzésük 
Ennek egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás! 

Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése nagyon fontos. Időről időre 

vizsgáljuk át a gyermek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke. Megelőzésre kaphatók samponok, 

spray-k a tanév elején, hosszabb szünetek, táborok után alkalmazhatók. 

Ha gyermekünk olyan közösségbe járna, ahol fejtetvességről hallunk, a NITTYFOR vagy PEDEX 

tetűirtó hajszesznek a fejmosás utáni alkalmazása biztosan meggátolja a hívatlan vendégek gyerme-

künk hajában történő megjelenését és a következő hajmosásig biztosítja a tetűmentességet. 

 

Gyermekközösségekben az iskola-egészségügyi hálózat (védőnő) szeptemberben, januárban és ápri-

lisban - de fejtetvesség előfordulásakor soron kívül is - szűrővizsgálatot végeznek és ha tetves gyer-

meket, akkor az óvónő, az osztályfőnök értesíti a szülőket. A gyermek kezelése elsődlegesen a szü-

lők/ törvényes képviselő feladata és kötelessége! 

 

Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során az iskola-egészségügyi hálózat gyermeke hajában ismé-

telten tetűt vagy serkét talál, közegészségügyi érdekből a kiszűrt gyermeket név szerint kötelesek 

jelenteni az illetékes kistérségi intézetnek, amely gondoskodik a tetves gyermek környezetére (csa-

ládtagjaira stb.) kiterjedő vizsgálatról és szükség esetén a tetves személy kezeléséről. 
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Szülői nyilatkozat a fejtetvességgel kapcsolatos tájékoztatás átvételéről 

A fejtetvesség megelőzéséről, a szűrővizsgálatokról, a kezelés módjáról, a kiszűrt esetekkel kapcso-

latos eljárás rendjéről a tájékoztatást megkaptam. 

Dátum:       Osztály: 

Gyermek neve:      Szülő aláírása: 


