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Je možné sa nakaziť pri plávaní?  
 Je dokázané že voš dokáže prežiť pod 

vodou aj niekoľko hodín, avšak je 

nepravdepodobné, že by mohlo dôjsť 

k nákaze počas plávania na kúpalisku. 

 Hladina chlóru v bazénoch nezabije voš. 

 

Môžu parochne, alebo kusy 
vlasov šíriť ochorenie?  

 Ak dôjde k oddeleniu vši od svojho 

hostiteľa, tak voš čoskoro zhynie. Dospelé 

jedince prežívajú jeden deň mimo zdroja 

obživy, nymfy prežijú len niekoľko hodín. 

Hnidy prežijú mimo ľudského tela 

maximálne týždeň, avšak ich liahnutie 

závisí od teploty, ktorá je potrebná taká aby 

bola aspoň taká, ktorá je približná teplote 

pokožky na ľudskej hlave. 

 Prenos parochňami, alebo príčeskami je 

nepravdepodobný, hlavne ak ubehlo 

medzi jednotlivými noseniami 48 hodín. 

Môže sa ochorenie šíriť 
zdieľaním heliem, alebo 

sluchatiek? 
 Toto šírenie je možné, avšak nie tak časté. 

 Končatiny vší sú uspôsobené na držanie sa 

na vlasoch. Na klzkých predmetoch ako 

plast, kov, leštená syntetická koža alebo iné 

majú vši problém sa udržať. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva  

so sídlom v Trnave 
Oddelenie Hygieny detí a mládeže 

a 
Oddelenie epidemiológie 

Limbová 6 
917 09 Trnava 

Telefón: 033/59 36 960 
Mail: hdm@ruvztt.sk 
http://www.ruvztt.sk 

POSTUP PRI ZISTENÍ ZAVŠIVENIA 

Pri zistení zavšivenia konkrétneho žiaka v 
triede písomne informujte jeho zákonného 
zástupcu  o tom, že u jeho dieťaťa bol 
zaznamenaný výskyt vší so žiadosťou o 
vyšetrenie dieťaťa u príslušného pediatra. Na 
základe potvrdenia diagnózy B 85 
(pediculosis) zavšivenia pediatrom je 
potrebné vylúčiť dieťa z kolektívu až do 
ukončenia liečby. Prijatie dieťaťa späť do 
školského, alebo predškolského zariadenia 
je možné len na základe predloženia 
potvrdenia od príslušného pediatra 
o uzdravení dieťaťa. 

 

http://www.ruvztt.sk/


 

Epidemiologická 
charakteristika pedikulózy 

(zavšivenia)  

 Zavšivenie (Pediculosis)je prenosné parazitárne 

ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská 

resp. hlavová. Keďže voš detská parazituje len 

na človeku, prameňom nákazy je zavšivený 

človek. Od zavšiveného človeka je možný 

prechod na nového hostiteľa od začiatku 

zavšivenia až do doby jeho likvidácie.  

 Vši sa u človeka nachádzajú vo vlasatej časti 

hlavy, najčastejšie v spánkovej oblasti  (za 

ušami) a v oblasti zátylku. 

 Parazita je možné  najčastejšie identifikovať 

prítomnosťou svetlých vajíčok – hníd. Hnidy 

samičky prilepujú v tesnej blízkosti pokožky 

hlavy t. j. ku koreňom vlasov. Hnidy o veľkosti 

0,8 x 0,3 mm sú spočiatku biele a majú lesklý 

povrch, staršie hnidy sú zažltlé až žltohnedé.  

 Voš detská sa živí prúdiacou krvou  a za 

prirodzených podmienok prijíma krv každé 2 - 

3 hodiny.  

 Poštípanie všou silne svrbí, škriabaním sa ranky 

po uštipnutí môžu následne znečistiť 

a infikovať, čo spôsobuje bakteriálny zápal tzv. 

impetigo a vznik ekzému. 

 Prenos z človeka na človeka sa realizuje 

priamym kontaktom  prelezením, hlavne 

v kolektívoch,v  menšej miere prostredníctvom 

rôznych predmetov ako sú hrebene, kefy, 

čiapky, osobná alebo posteľná bielizeň.  

 
 

PREVENCIA A OPATRENIA 

 Vlasy ošetriť prípravkom proti všiam 

dostupným na trhu, k dispozícii sú prípravky 

vo forme vlasového gélu, šampónu, 

dezinsekčného spreja, kondicionéra (napr. 

PEDICUL HERMAL, HEDRIN, DIFFUSIL 

H spray, DIFFUSIL CARE spray, 

PARASIDOSE šampón, PEDICAP olej, 

NEEMOXAN kondicionér a pod.) Pri 

aplikácii dodržiavať pokyny výrobcu, 

prípravkom ošetriť celú vlasatú časť hlavy a 

dodržať čas pôsobenia prípravku. Po aplikácii 

prípravku je potrebné vlasy dôkladne 

povyčesávať hustým hrebeňom systematicky 

od korienkov po konce vlasov. K zaisteniu 

spoľahlivého účinku (na likvidáciu lariev 

vyliahnutých z hníd) je potrebné použitie 

niektorých  prípravkov zopakovať za 8-10 dní 

resp. podľa návodu výrobcu. 

 Okrem aplikácie prípravkov proti všiam je 

odporúčané 2 x do týždňa použiť metódu 

vlhkého česania hustým hrebeňom na 

mechanické odstránenie hníd alebo vší. 

 Dobrá úroveň osobnej hygieny a častá 

výmena osobnej a posteľnej bielizne, 

udržiavanie poriadku v skriniach na šaty, 

čisté hrebene, kefy, uteráky, tepláky, čiapky 

a šále (pranie, postrek Biolitom na lezúci 

hmyz)  

 Každý člen kolektívu musí používať vlastné 

predmety osobnej hygieny ( uterák, hrebeň ) 

a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To 

platí aj v prípade šatiek, čiapok a iných 

pokrývok hlavy.  

 Pri výskyte vší je nutné zabezpečiť 

preventívne odvšivenie aj u nepostihnutých 

členov rodiny, ďalej u nepostihnutých 

žiakov aj pedagógov v triede. 

Inštrukcie pre vlhké česanie:  

 Najprv vlhké vlasy učešte obyčajným 

hrebeňom na odstránenie uzlov a 

spletencov. 

 Použite vlasový kondicionér 

alebo olivový olej na ľahšie česanie 

vlasov s hrebeňom s jemnými vidlicami. 

 Češte hrebeňom s jemnými vidlicami 

všetky vlasy, ťahajúc hrebeň od pokožky 

až po končeky vlasov. Po každom 

jednotlivom prečesaní skontrolujte a 

umyte hrebeň. Použite starú kefku na 

zuby alebo na nechty na odstránenie vší a 

hníd z hrebeňa a opláchnite ich do 

umývadla. Učešte všetky vlasy aspoň 

dvakrát a zmyte každú objavenú voš. 

Potom opláchnite z vlasov kondicionér 

alebo olej. 

 Opakujte uvedené kroky každé 2 alebo 3 

dni na zachytenie nových vší, ktoré sa 

vyliahli od predošlého česania. 

 Opakujte uvedenú procedúru, kým sa vši 

neobjavia aspoň 2 terapie za sebou. 

Inštitúcia Pharmaceutical Society of 

Australia doporučuje terapiu hrebeňom a 

kondicionérom každé 2 dni, až sa vši 

neobjavia behom 10 nasledujúcich dní. 

Symptómy svrbenia môžu pretrvať bez 

prítomnosti vší i týždeň po eliminácii. 

 

Ak sa chcete dozvedieť o 
voľných miestach alebo 
poslať svoj životopis, 
navštívte našu webovú 
lokalitu: 
www.lucernepublishing.com 

http://www.sestra.sk/Olivov%C3%BD_olej

