
Opatrenia pri výskyte vši hlavovej v detských kolektívoch 

 

 
 V rámci konzultačnej a poradenskej činnosti sa často stretávame s otázkou rodičov 
alebo pedagógov „čo robiť, ak sa zistí, že deti majú vo vlasoch vši?“ Ide o problém, s ktorým 
sa už stretlo takmer každé dieťa, preto sa rodičia nemusia hanbiť, ak sa zistí výskyt vší u ich 
dieťaťa. Pedikulóza – zavšivenie je ochorenie, o ktorom si mnohí myslia, že sa vyskytovalo 
iba v minulosti v rodinách s nižším hygienickým štandardom. Skutočnosť je však iná a zdá sa, 
že v súčasnosti je toto ochorenie znovu na vzostupe a môže sa vyskytnúť aj u detí z rodín 
s vysokým hygienickým štandardom. Predpokladá sa, že je to spôsobené stratou účinnosti 
prípravkov na odstraňovanie vší v dôsledku ich rezistencie voči insekticídom, ktoré tieto 
prípravky obsahujú.   
 Pôvodca pedikulózy voš detská (Pediculus capitis) je cudzopasník živiaci sa krvou 
hostiteľa, ktorý je schopný parazitovať iba na človeku. Samček dosahuje veľkosť 2-3 mm, 
samička 2,9-3,5 mm. Voš detská má ústne ústroje prispôsobené k bodaniu a satiu. Vývoj vší z 
vajíčok cez larválne štádia až k dospelému jedincovi trvá priemerne 20 dní. Vajíčka (hnidy) 
zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8 x 0,3 mm, po 
vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. Dospelé 
samičky žijú priemerne 3 týždne. Zdrojom nákazy je zavšivený človek, prechod na nového 
hostiteľa je možný od začiatku zavšivenia až do doby jej likvidácie.  
 Voš detská žije predovšetkým vo vlasoch detí, najčastejšie 2 až 12 ročných. Vši sa 
šíria hlavne pri priamom styku a zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské 
zariadenia, ubytovne), ale v menšej miere aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebene, 
kefy, čiapky, šálu, osobná a posteľná bielizeň). Taktiež selfie, pri ktorom sa dotýkajú hlavy je 
jednou z príčin rozšírenia vší medzi tínedžermi. Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu 
preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach. Výskyt vší má kolísavý 
charakter. V zimnom období je výskyt vší vyšší. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že 
predovšetkým v zime sa nosia pokrývky hlavy, ktoré si deti pri hrách aj vymieňajú, a tým sa 
vši môžu prenášať.  
 Pri bodnutí voš detská vylučuje do pokožky sekrét, ktorý spôsobuje svojmu hostiteľovi 
nepríjemné svrbenie. Intenzívnym škrabaním môžu vznikať na pokožke hlavy sčervenené 
plochy, niekedy až s mokvajúcimi pľuzgiermi, do ktorých sa môže ľahko zavliecť bakteriálna 
infekcia, ktorú treba následne liečiť. Pri nej môže dôjsť i k zdureniu uzlín, hlavne za ušnými 
lalôčikami a na krku.  
Preventívne opatrenia a liečba: 
 Jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení proti zavšiveniu je dôsledné 
dodržiavanie osobnej hygieny. Súčasťou preventívnych opatrení najmä u detí je pravidelné 
prehľadávanie vlasov, najmä ak spozorujete, že  sa vaše dieťa škriabe vo vlasoch. Typické je 
svrbenie za ušami a na zátylku, kde sa voš detská hromadí práve pre vyššiu teplotu kože. 
V prípade výskytu vší je potrebné urýchlene vykonať odvšivenie, a to nielen u chorého 
dieťaťa, ale v celom kolektíve, v ktorom sa zistil výskyt (v rodine, triede a pod.). Preto hneď 
po zistení výskytu vši je potrebné o tom informovať všetkých rodičov detí, aby sa mohli 
ihneď zabezpečiť potrebné opatrenia. U všetkých  členov kolektívu  (žiaci, pedagógovia, 
rodinní príslušníci) je potrebné umyť vlasy šampónom, resp. ošetriť prípravkom proti všiam 
dostupným na trhu, presne podľa návodu výrobcu. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz. Ak 
sa dezinsekcia nevykoná v rovnakom čase v celom kolektíve, vrátane zdravých členov, môže 
dôjsť k ďalšiemu šíreniu. K zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých 
z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné umytie, resp. ošetrenie vlasov opakovať, aby sa 
zlikvidovali aj vši, ktoré sa mohli počas tohto obdobia vyliahnuť. V kombinácií s vyššie 
uvedenými prípravkami sa na odstraňovanie vší odporúča použiť špeciálny hustý hrebeň, 
ktorým sa postupne vyčesávajú jednotlivé pramienky vlasov – od pokožky hlavy, až ku 



končekom vlasov. Hrebeň býva súčasťou balení prípravkov na odstraňovanie vší, ale môže sa 
zakúpiť aj samostatne. Po každom prečesaní jednotlivých prameňov, je hrebeň potrebné 
vyčistiť, aby sa zabránilo prenosu parazitov na ostatné časti vlasov.  
 Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, 
dôkladne vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktoré nie je možné vyvariť  je 
nutné vyprať v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom 
slnečného žiarenia, prípadne postriekať prípravkom  na lezúci hmyz. Predmety, prichádzajúce 
do priameho styku s vlasmi /hrebene, kefy/ je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, 
prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru. V predchádzaní  zavšivenia je dôležité, aby 
každý člen kolektívu používal vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň a pod.) 
a zabránil ich vzájomnému požičiavaniu.  To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek a iných 
pokrývok hlavy.  
 Pri podozrení na zavšivenie dieťaťa v detskom kolektíve, sú povinní učitelia upozorniť 
rodiča a vykonať opatrenia ako je vyššie uvedené. V prípade potreby, v záujme ochrany 
zdravia ostatných detí v kolektíve, sú povinní žiadať predloženie potvrdenia ošetrujúceho 
lekára o zdravotnom stave dieťaťa (že je zdravé a môže navštevovať kolektív). Zavšivenie je 
ochorenie zaradené do Medzinárodnej klasifikácie chorôb pod kódom B85. Na základe tejto 
skutočnosti je lekár povinný zabezpečiť príslušnú liečebno-preventívnu starostlivosť. Dieťa sa 
môže vrátiť do kolektívu až potom, čo sa zbaví všetkých vší a hníd. 

Ochorenie nezanecháva imunitu /odolnosť/. Preto sa môže ľahko stať, že osoba - aj po 
predchádzajúcom odvšivení, ak príde znovu do kontaktu so zavšivenou osobou, môže  dostať 
vši  opakovane. 

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru v predškolských a školských zariadení sledujú 
preventívne opatrenia na zabránenie šíreniu pedikulózy u detí, pri nejasnostiach konzultujú 
s pedagógmi aj rodičmi a upozorňujú na dodržiavanie vyššie uvedených zásad súvisiacich 
s prevenciou, resp. liečbou tohto parazitárneho ochorenia.  
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