
Pomóóóc, vši! 

Právě časté drbání a škrábání pokožky vás nejspíš upozorní na to, že dítko má vši.  
Na třídních schůzkách se často kromě známek nebo chování probírají i tato nepříjemná "zvířátka". 
Poradíme vám, jak proti nim bojovat: 

Na člověku paratizují tři druhy vší, nejčastěji veš vlasová. Způsobuje svědění hlavy a šíří se v dětských 
kolektivech. Důsledná je proto léčba celého postiženého kolektivu.  

Zavšivení způsobuje vyrážku, která je velmi nepříjemná a svědí.  

Nevítaný parazit  

I když se tento parazit vyskytuje méně než v minulosti, přesto nás občas zaskočí. Veš přežívá veškeré naše 
snahy o její vymýcení a člověka se drží dodnes. Každé její kousnutí nepříjemně svědí a nutí ke škrábání. 
Právě časté drbání a škrábání pokožky vás nejspíš upozorní na to, že dítko má vši. Když mu pozorně 
prohlédnete vlásky, uvidíte vši i hnidy pouhým okem.  

Proč se tento problém vyskytuje každoročně?  

"Zavšivení je přenosné onemocnění, které způsobuje veš dětská. Cizopasníci se objevují zejména v partiích 
kolem uší a v oblasti na zátylku, jen výjimečně se mohou objevit ve vousech nebo v obočí. Problém vzniká 
hlavně na podzim, když se děti vracejí po letních prázdninách zpátky do dětského kolektivu, a přetrvává 
dlouhé měsíce," říká MUDr. Jana Slezáková. 

Stále dokola  

Proces odvšivení je dlouhodobá záležitost. Málokdy se totiž podaří zbavit parazitů všechny děti najednou. 
Kdysi prováděli odvšivení odborníci, dnes je jen na rodičích, jak k problému přistoupí a zda vezmou na 
vědomí požadavky učitele, aby dítě důsledně kontrolovali a případných parazitů je zbavili. Rodiče, kteří se 
školou nespolupracují, ohrožují nepřímo ostatní děti a zabraňují jejich úspěšnému vyléčení.  

Bez chemie to nejde  

Je nutné ošetřit vlasy a pokožku hlavy adekvátním přípravkem. Na trhu jich je několik, poradí vám v lékárně. 
Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Aplikaci je většinou nutné několikrát opakovat. Hygienici doporučují 
odborné lékařské vyšetření. Dítě by nemělo chodit do kolektivu, dokud nebude úplně vyléčeno. Důležité je 
odstranění vší nejen z vlasů, ale i z oblečení a ložního prádla. Prádlo vyvařte nebo vyperte ve dvou 
cyklech a důkladně vyžehlete. Nezapomeňte vyčistit hřebeny a vyprat a dezinfikovat čepice. 
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