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 Zavšivenie (pedikulóza) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš 

detská (Pediculus capitis). Ide o nepríjemných cudzopasníkov, ktorí sa živia krvou hostiteľa, 

schopných parazitovať iba na človeku. Žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj napr. v obočí, brade, 

fúzoch. Parazit sa vo vlasoch najčastejšie prezrádza prítomnosťou svetlých vajíčok – hníd. 

Hnidy zostávajú na vlasoch pevne prilepené aj po vyliahnutí vajíčok. Voš detská sa živí 

prúdiacou krvou. Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený 

človek. Od zavšiveného zdroja je možný prechod na nového hostiteľa od začiatku zavšivenia 

až do doby jeho likvidácie. 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, šály, osobná a posteľná bielizeň). Ak sa dostanú 

vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach. 

Voš detská žije predovšetkým vo vlasoch detí, najčastejšie 2 až 12 ročných. Dôvodom 

pomerne ľahkého prenosu u detí tejto vekovej skupiny je to, že deti sa často pri hrách 

dotýkajú hlavami. 

 

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. V letnom období sa čapice nenosia a viac sa aj strihajú vlasy. 

 

K odvšiveniu je možno použiť dezinsekčný šampón, resp. iné dezinsekčné preparáty (v 

súčasnosti je na trhu šampón, dezinsekčný spray, vlasový gél, kondicionér). Túto kúru je 

nutné vykonať u všetkých členov kolektívu v rovnakom čase. Ak sa kúra neaplikuje u 

všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. Zároveň je nutné vyvariť, 

resp. vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a 

vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min. v 2 

cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, 

príp. postriekať prípravkom na lezúci hmyz. Matrace, žinenky používané v škole je tiež 

potrebné postriekať prípravkom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom 

slnečného žiarenia a min. 3-4 dni nepoužívať. Predmety prichádzajúce do priameho styku s 

vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do 

roztoku s obsahom chlóru. 

Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. 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. 


