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Se transmite de la om la om, cel mai ade-
sea prin contact la nivelul scalpului, dar 
ocazional şi prin intermediul unor obiecte 
care au intrat în contact cu părul de pe cap 
(de ex. articole pentru acoperirea capului, 
fulare, perii, animale de pluş etc.).

La o primă infestare, readmiterea în gră-
diniţa cu orar prelungit este posibilă atunci 
când părinţii au efectuat un tratament co-
rect şi există o declaraţie scrisă cu privire 
la efectuarea tratamentului.
În cazul unei a doua infestări, readmiterea 
în grădiniţa cu orar prelungit este posibilă 
numai cu un certificat medical.

Tratamentul se efectuează cu medicamente. 
Prin tratament se urmăreşte distrugerea 
păduchilor şi a ouălor. După efectuarea pri-
mului tratament este necesară întotdeauna 
efectuarea unui al doilea tratament, la 
8–10 zile.
Îndepărtarea lindinilor se efectuează ul-
terior tratamentului medicamentos, prin 
pieptănarea temeinică a părului ud cu un 
pieptene special pentru lindini.

• Curăţaţi pieptenii, periile, agrafele sau 
bentiţele pentru păr cu o perie moale, în 
soluţie caldă de apă cu săpun.
• Spălaţi articolele pentru acoperirea capu-
lui şi aşternuturile de pat la min. 60°, fără 
program economic.
• Articolele de îmbrăcăminte nelavabile şi 
animalele de pluş vor fi păstrate timp de 3 
zile într-o pungă de material plastic închi-
să sau 24 de ore în congelator, la -15°C.
• Este bine ca toate suprafeţele care au 
intrat în contact cu părul de pe cap să fie 
aspirate.  
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În cazul infestării cu păduchi de cap 
este interzisă frecventarea instituţiilor 
cu colectivităţi. Infestarea cu păduchi 
de cap trebuie notificată imediat con-
ducerii instituţiilor cu colectivităţi. În 
cazul unei infestări în grădiniţa cu orar 
prelungit, este recomandat ca toţi pă-
rinţii să îşi controleze copiii de păduchi. 
Părinţii pot constata ei înşişi infestarea. 
În acest caz vor efectua un tratament 
adecvat şi vor confirma acest lucru în-
tr-o comunicare scrisă separată.

OBLIGAŢIA 
DE NOTIFICARE

Se constată apariţia unor paraziţi de 2–3 
mm în părul de pe capul persoanelor. Cu or-
ganele lor bucale, aceştia sug de mai multe 
ori pe zi sânge din scalp, ceea ce poate con-
duce la survenirea unui prurit     puternic.
Ouăle ovale ale păduchilor, cu o dimensiune 
de 0,8 mm sunt denumite „lindini“      şi 
aderă în apropierea rădăcinilor firelor de 
păr. Infestarea poate fi identificată în spe-
cial în spatele urechilor, în zona tâmplelor 
şi în zona cefei     . 1
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