
 

                                 SCABIES  (ШУГА)  – савјети за пацијенте 
                    Др Александар Лазић, ТИМ 21 амбуланта Которско 
 
 
Шта је  шуга?  
Шуга је често  и стање коже карактерисано јаком сврабом  које је узроковано паразитом Sarkoptes  
Scabiei. Може да инфестира пацијенте биило које доби али је стање које је најчешће код дјеце. 
Шугу могу имати и труднице; она не утиче на ток и исход трудноће и нерођена беба је безбједна од овог 
напасника. 
 
Узрочник 
Ради се о сићушном паразиту са осам ногица  који је мањи од врха чиоде. Најчешће се преноси 
продуженим директним контактом са кожом заражене особе а веома ријетко индиректно - преко 
кориштених предмета м ( одјећа и постељина). Кућни љубимци их не шире. 
Људи који су заражени имако око дванаестак зрелих јединки у унутар површног слоја своје коже, 
ријетко их има више. Занемарена лична хигијена није узрок ове болести. 
Шуга није наследна али је сасвим уобичајена појава да обољење има истовремено више чланова 
породице. 
 
Главни симптом је сврбеж, који обично почне око мјесец дана након што се узрочник населио. Сврбеж 
захвата тијело и екстремитете али обично га нема на  глави и врату (осим код мале дјеце).  погоршава се 
обично пред спавање и ноћу, и типично је да се јави код више чланова породице истовремено. 
 
Како изгледају кожне промјене  код осипа? 
Осип се састоји од огреботина од чешања и цревених инфламираних поља на кожи, временом  (чешање 
прљавим рукама) може да се развију мала гнојна поља. Паразити се обично појављују на меким 
дијеловима прегиба коже када полажу своја јајашца (између прстију, са бочних страна дланова, око 
зглобова, дојки и препона) , тада се под лупом може видјети сивкаста линија јајашаца дугашка обично 
до 1цм. Одрасли паразити су око 0,4мм дужине и виде се под увећавајућим стаклом  на крају једног 
таквог сивкастог поткожног  тунела. 
 
Да  ли се шуга може излијечити?  
Ако се не лијечи може се боловати мјесецима и годинама; али уз прави третман- изљечење је брзо и 
комплетно. Важно је знати да иако су паразити побијени – сврбеж може трајати пар седмица по 
завршетку лијечења.(Ако имате свраб након спроведеног третмана, не наносите средство поново на 
кожу - можете погоршати сврбеж) 
 
Како се  шуга лијечи?  
Третман је усмјерен у два једнако важна правца: 
 1.Ликвидирати  паразите  
2.Осигурати се да се поново не заразите - лијечити га код свих контаката (чланови породице, сексуални 
партнери):  

    Било који контакт са зараженом кожом у трајању 5-10 минута без обзира има ли свраб у тренутку   
започињања  лијечења првооткривеног (барем једно наношење препарата). 
 



Постоји више препарата за лијечење кожних паразитоза- провјерите да ли имате онај намјењен за 
лијечење шуге и потом се дословно придржавајте упутстава за употребу. 
Препарати се могу купити у апотекама али се препоручује да се прије лијечења обратите свом љекару. 
 
 
Основни принципи: 
 
• Паразити могу  населити било који дио коже- потребно је препарат нанијети на читаво тијело 
(поглавина, врат, лице уши  
    и испод ноктију, стопала и  табане) – не само на дијелове који сврбе.  
•  Купање или туширање прије третмана  се НЕ препоручује.  
•  Нанесени слој препарата  на кожи треба да одстоји бар 12h прије него га саперете. 
•  Када год оперете  руке – потребно је поново на њих нанијети препарат. 
•  Два третмана  између којих је пауза од седам дана су довољни да униште и паразите који су се 
излегли из преживјелих  јајашаца у кожи током периода  паузе.  
•  Уобичајено прање одјеће и постељине коју сте користили током периода заражености ће бити 
довољна мјера.  
     Чисту одјећу   коју нисте користили током периода  манифестног обољења, окачена у ормару или 
сложена у ладици је безбједна и не мора се посебно третирати.  Паразити су неотпорни и обично угину 
убрзо по одвајању од коже (постоје и изузеци када у виду красти отпадају са коже и тада је потребно 
темељито усисавање подова и намјештаја) 
 
Benzyl benzoate 25% lotion: нанесите га током три узастопна дана а потом све саперите (најбоље 
хладном или  млаком водом без употребе сапуна). Након што се сво средство сапере са тијела- можете 
се окупати уз употребу сапуна.  Ако сте током дана прали руке сапуном– нанесите средство сваки пут 
поново. 
 
Најбоље је нанијети препарат пред спавање. Скинуте сву одјећу, сатове и накит.(Ако не можете скинути 
прстен – макните га колико се може да би нанијели препарат испод њега па га вратите).Кожа треба да је 
чиста, сува и хладна. Нанијети препарат на читаво тијело испод линије доње вилице. 
У изузетним случајевима  лијечење треба да обухвати и поглавину, врат, лице и уши (дјеца до двије 
године, старије особе, имунокомпромитовани, неуспјели претходни третмани)- тада треба избјећи 
околину ока и уста. 
 
При наношењу нарочито обратите пажњу на следеће предјеле: иза оба уха, у оба пазуха, испод дојки, 
пупак, између прстију и под ноктима (и руке и ноге), препоне и генитални предио, поткољене јаме, 
стопала и табани. 
За наношење на леђима биће потребна помоћ друге особе а под нокте – мекана четкица.Нокте треба 
редовно подрезивати током третмана. 
Прије облачења пустите да се препарат осуши на кожи током 10-15 минута. Ако током третмана морате 
прљати руке препорука је да користите рукавице за једнократну употребу како би избјегли превелико 
прљање руку али и превелико испирање  средства. 
 
Најбоље је третман поновити након 7 дана. 
 
Треба избјегавати аеросол ( пумпица или спреј)  препарате ради опасности од удисања средства. 
Лијекови за лијечење алергије унеколико могу умањити свраб ( нпр. лоратадин) 
Могу се кратко примјенити и благе кортикостероидне креме (Hydrocortisone acetate 1%) максимално до 
двије тубе. 



Када је третман завршен – можете се вратити у школу или на посао; више нисте заразни. 
 
 Шта да се ради? 
Ако се придржавате инструкција које сте добили – успјешно ћете се ријешити напасника. Требате имати 
на уму да се морају лијечити и сви ваши блиски контакти, без изузетака, и њихово лијечење треба да 
започне истовремено са вашим- ако се било ко “провуче испод радара” или се не третира правилно – 
много времена у труда може бити протрачено. 
Шуга се врло лако може добити поново и нажалост то је често и дешава. 
Ако се црвенило и свраб појаве поново -  јавите се свом љекару (Можда је потребно поновити лијечење 
или сада имате неки други кожни проблем). 


