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Nëse keni  flokë në kokën tuaj ju mund të zini morra, pavarsisht se në çfarë moshe jeni 
ose çfarë lloj flokësh keni. Morrat thithin gjakun dhe pickimi shkakton kruarje. Mund 
të kalojnë  disa javë mbas infektimit me morra derisa të fillojë  kruarja. Zënia e morrave 
nuk është e lidhur me higjenën e keqe dhe morrat nuk mund të mbahen larg me 
shampo të zakonshme.

•	Vendosni	një	peshqir		të	bardhë	mbi	supet	e	
personit që  po kontrollohet  

•	Flokët	e	lagur	kufizojnë		lëvizjen	e	morrave	
•	Krihini	të		gjitha	flokët	sistematikisht	me	një	

krehër me dhëmbë të holla  
•	Kontrolloni		si	peshqirin	ashtu	dhe	krëhërin	

për morra dhe thërrija 
•	Kontrolloni	fëmijët	rregullisht	për	morra,	të	

paktën një herë në muaj  

Morrat mund të trajtohen me produkte të 
trajtimit të morrave, duke krehur ose duke 
rruar  flokët në  më  të  shkurtër se 0.5 cm. Në 
qoftë se disa vetë  në një familje apo rreth të 
ngushtë shoqëror kanë zënë  morra, të gjithë 
pjestarët e familjes duhet të trajtohen në të 
njëjtën kohë për të parandaluar përsëritjen e 
infektimit.

Trajtim për morrat: 
Shampoja  e trajtimit për morrat aplikohet në flokët dhe në lëkurën e kokës.  Ajo 
përmban substanca që vrasin morrat. Disa trajtime të morrave janë më efikase se të 
tjerët.  Produktet e trajtimit që përmbajnë përbërës aktive si malation ose dimethicone 
duket se janë efikase. Produktet me Permetrin shpesh kanë një efekt negativ për shkak 
se shumë morra  janë bërë rezistente ndaj saj në Norvegji. Produktet me vajra bimore 
mund të jenë  efikase, por mbi këto nuk ka pasur shumë prova shkencore.

Ndiqni udhëzimet për produktin me kujdes. Disa trajtime për morrat nuk duhet të 
përdoren nga fëmijët e vegjël apo gratë shtatzëna.  Mbani mend se vetëm ata me morra 
duhet të trajtohen, pasi ekziston gjithnjë  rreziku i efekteve anësore.

Krehja:
Krehja	me	një	krëhër		me	dhëmbëza		të		holla	duhet	të	bëhet	në	mënyrë	sistematike	
dhe tërësisht çdo ditë për të paktën tetë ditë, më pas një herë në javë për tre javë. Gjatë 
krehjes	flokët	duhet	të	jenë	të		lagur.	Vendosni	një	peshqir	mbi	supet	tuaja	për	të	kapur	
morrat dhe thërrijat që bien poshtë.  Më pas, si peshqiri  ashtu dhe krehëri duhen larë  
në 60°C ose duhen ngrirë  të paktën katër orë,  për të vrarë morrat dhe thërrijat.  

         >>

Morrat       

Si të zbuloni morrat? 

Si ti heq qafe morrat?

 

Morrat

Për të gjetur morrat në flokë të gjatë, 
është mirë të ndahen flokët në 3–6 bishta 
kali dhe të krihen një nga një.                                 
foto: lene solbakken

Thërrijat janë të mbërthyera fort në fijet e flokëve
Ilustruar nga: hallvard elven
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Si e krijojnë  morrat 
infeksionin?

Morrat në kopështe  
dhe shkolla

Morrat as nuk mund të kërcejnë e as të fluturojnë, por mund të  zvarriten nga koka në  
kokë	kur	ka	kontakt		të	afërt.		Ka	shumë	pak	rrezik	për	përhapjen	e	morrave	nëpërmjet	
jastëkëve,	dyshekëve,	mobiljeve,	lodrave	të		buta	dhe	rrobave.		Por	nuk	rekomandohet	
të merren hua aksesorë të  kokës, furça të kokës, krëhëra, zbukurime të flokëve, etj. nga 
njerëzit që kanë morra.

Një incident i morrave rallë është i izoluar. Pa trajtim, familja dhe miqtë mund të 
infektojnë	njëri-tjetrin	në	mënyrë	të	përsëritur

Nëse morrat zbulohen tek fëmijët e kopështeve ose të shkollave, nuk është e 
nevojshme që  fëmijët  të  dërgohen në  shtëpi.  Më shumë gjasa ka që fëmija  të 
ketë  pasur morra për një farë  kohe, kështu që  disa orë  më shumë në shkollë nuk do 
të	shkaktojnë		ndonjë	ndryshim.	Fëmija	mund	të	vazhdojë	të	ndjekë		kopshtin	apo	
shkollën normalisht, por duhet të fillojë trajtimin për morra sa më shpejt  të jetë e 
mundur.	Kopshti	/shkolla	dhe	rrethi	i	miqve	të	duhet	të	informohen	se	një	fëmijë	në	
komunitetin	e	tyre	ka	morra	në	mënyrë	që	të	gjithë	të	mund	të	kontrollohen	dhe	të	
shmanget infeksioni i përsëritur. 

Thërrija              Nimfa (të rinj)     Të rritur 
8 ditë          9–12 ditë përafërsisht                        rreth 25 ditë 

Ilustruar nga: preben ottesen

3 mm


