
PREVENCIA PROTI PEDIKULÓZE (ZAVŠIVAVENIU)  
 
Pedikulóza – Charakteristika ochorenia 

Pedikulóza je ochorenie, ktoré sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých vekových 

skupín, najviac však v detskom veku. Poznáme voš detskú, voš šatovú a voš lonovú. Voš je 

malý bezkrídly hmyz. Prežíva vo vlasovej časti hlavy, obočí, brade alebo vo fúzoch. Vši sú 

schopné parazitovať iba na človeku. Živia sa krvou človeka, ktorú prijímajú každé 2 – 3 

hodiny. Pri bodnutí vylučujú do pokožky sekrét, ktorý spôsobuje svojmu hostiteľovi 

nepríjemné svrbenie. Škrabaním vznikajú ranky, ktoré sa môžu infikovať a vznikne hnisavé 

ochorenie kože. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka /hnidy/ ku koreňom vlasov. Z vajíčok sa 

liahnu larvy. Vývoj vší z vajíčok k dospelému jedincovi trvá priemerne 14 – 40 dní, jeho dĺžka 

závisí od teploty. Dospelé samičky žijú priemerne 40 dní. Samička za svoj život nakladie 100 – 

140 vajíčok. 

Prenos ochorenia  

Voš parazituje len na človeku a preto zdrojom nákazy je zavšivený človek. Vši sa šíria 

priamym kontaktom v kolektíve /škola, rodina, ubytovne/, ale aj pri hre. Šíria sa aj 

prostredníctvom rôznych predmetov /hrebeň, kefa, čiapka, osobná alebo posteľná bielizeň/. 

Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb, napr. v šatníkoch, 

šatniach a v spoločných skrinkách.  

 

Diagnostika ochorenia  

Je dôležitá dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme vši a hnidy. Charakteristickým 

miestom nálezu hníd je najmä časť hlavy za ušami a zátylku. Jediným spoľahlivým dôkazom  

trvajúcej zavšivenosti je  nález živých lezúcich vší.  

 

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a  

posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie 

(zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinnými dezinsekčnými prostriedkami).  

Rodič  ihneď informuje triedneho učiteľa o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom 
zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení.  
 
Vedenie školy zabezpečí do 48 hodín informovanie všetkých rodičov, že v škole sa vyskytli 
vši  požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí. 
 
 

Preventívne opatrenia  

Základnými preventívnymi opatreniami sú :  

•   starostlivosť o osobnú hygienu, 

 prehliadky vlasov, hlavne u detí. 

 

 



Pri výskyte vší  

 okamžité ošetrenie hlavy,  

•   nutnosť včasného zahájenia dezinsekcie,  

• zvýšenú pozornosť venovať pokrývkam hlavy, hrebeňom, kefám na vlasy, bielizni 

/posteľná, uteráky/ a ďalším predmetom, s ktorými prišla hlava do styku,  

• každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) 

a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne 

iných pokrývok hlavy, dezinsekciu vykonať v celom kolektíve a v domácnostiach,  

• odvšivenie je potrebné vykonať u všetkých osôb naraz, aby sa zabránilo ich ďalšiemu 

šíreniu 

•  opätovný nástup dieťaťa/žiaka do školy je možný po predložení potvrdenia od lekára, že 

dieťa/žiak je spôsobilý pre opätovný návrat do kolektívu, 

• učiteľ následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným sledovaním 

charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí. 

 
Zásady odvšivenia  

Lezúce vši a hnidy je možné zneškodniť pomocou účinných dezinsekčných prostriedkov podľa 

ich návodu. Informácie o dezinsekčných preparátoch je možné získať u praktického lekára, 

lekárnika. 

Pre úspešnosť liečby je treba ju po 7 – 10 dňoch zopakovať, aby sa zlikvidovali prežívajúce 

hnidy a z nich vyliahnuté larvy.  

Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne 

vysušiť a vyžehliť.  

Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť 

prípravkami Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, 

Chloramin,..) 

 
Pri riešení problému výskytu vší u detí/žiakov odporúčame postupovať citlivo s 

individuálnym prístupom.  

 

 


