
Usmernenie pre prípad vzniku pedikulózy v školských zariadeniach 
 
 

Vymedzenie pojmov 
 

 
Pedikulóza – Charakteristika ochorenia 
Pedikolóza 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 vajičok  k dospelému jedincovi trvá priemerne  14 – 40 dní, jeho 
dĺžka závisí od teploty. Živé hnidy sú žltobiele, po vytiahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy 
je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. 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 kontatkom 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).  
 
 
Preventívne opatrenia 

 
Základnými  preventívnymi opatreniami  sú : 

• starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelné prehliadky vlasov, hlavne u detí , 
• zdravotná výchova o biológii  parazita, 
• pri výskyte vší okamžité ošetrenie hlavy, 
• vylúčenie z kolektívu žiaka u ktorého boli vši zistené, znovu prijatie do kolektívu až 

po predložení lekárskeho potvrdenia,  ktoré nesmie byť staršie ako 1 deň 
• nutnosť včasného zahájenia dezinsekcie, 
• v kolektíve dôkladné vykonávanie ranného filtra /prehliadka vlasov/, 
• 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. 
 
Zásady  odvšivenia 

 
Lezúce vši a hnidy je možné zneškodniť pomocou účinných dezinsekčných prostriedkov 
podľa ich návodu. Najznámejšie dezinsekčné prostriedky, ktoré sú dostupné v lekárňach:  
Neemoxan (kondicionér na  vši), Parasidose šampón, Deparol, Difusil H a iné. 
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, kefky) je potrebné ošetriť 
prípravkami Biolit na  lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, 
Chloramin, Persteril).    
 
 

Činnosť riaditeľa predškolského zariadenia alebo riaditeľa školského zariadenia  
v rámci preventívnych opatrení 

 
 

(1) Riaditeľ predškolského alebo školského zariadenia vykoná nasledovné opatrenia 
a) v predškolskom zariadení zabezpečiť sprísnenie  vykonávania ranného filtra, 
b) v zariadení pre deti predškolského veku (ďalej len „predškolské zariadenie“) 

zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí  do zariadenia pre 
deti predškolského veku prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia 
jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom (§ 24 ods.9 písm. b) zákona NR SR č.355/2007 
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov),  

c) zabezpečiť, aby v predškolskom zariadení bolo umiestnené len dieťa, ktoré je 
zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 
a nemá nariadené karanténne opatrenia (§ 24 ods. 6 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov),  

d) poveriť pedagogických zamestnancov na zavedenie a vykonávanie ranného filtra 
v školskom zariadení, 

e) v predškolskom alebo školskom zariadení zabezpečiť izoláciu dieťaťa alebo žiaka od 
ostatných detí alebo žiakov v prípade podozrenia na pedikulózu a bezodkladne 
informovať zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, 

f) zabezpečiť včasné zahájenie dezinsekcie, 
g) zabezpečiť, aby bola dezinsekcia vykonaná v celom kolektíve, 

 
(2) Riaditeľ predškolského alebo školského zariadenia na požiadanie poskytne informácie 
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. 
 
 
 
V Prešove 2.9.2009 
 
 MUDr. Gabriela Kováčiková 
    vedúca oddelenia HDM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


