VEŠ DĚTSKÁ – OBECNÉ INFORMACE
Veš dětská je parazitický hmyz, který žije ve vlasech lidí, bez ohledu na jejich věk. Přenáší se
těsným kontaktem mezi příslušníky rodiny, ve školách, rekreačních zařízeních, obecně
v malých skupinách lidí, kteří žijí v těsném kontaktu. K přenosu napomáhá používání
společných hřebenů, ručníků, ložního prádla, pokrývek hlavy, apod. Nejnápadnějším
příznakem zavšivenosti je nadměrné svědění hlavy a přítomnost vajíček vší (hnid). Samička
vši dětské klade vajíčka velikosti 0,8 mm a přilepuje je na vlasy těsně u pokožky hlavy.
Samička žije 3 – 5 týdnů a za tuto dobu naklade 50 – 150 vajíček. Do 1 týdne od nakladení se
z hnid vylíhnou světlé larvy, které za 17 – 25 dní dorostou v dospělé vši, schopné dalšího
rozmnožování. Jestliže včas nepodnikneme potřebná opatření, jsou vlasy v krátké době plné
vší a hnid.
Opatření při výskytu vši dětské
Při výskytu vši dětské je nutné ošetření všech osob, které byly s napadeným v těsném
kontaktu (nejlépe ošetření všech členů rodiny). Současně je nutné ošetřit ložní prádlo a
ručníky vyvařením a vyžehlením. Pokrývky hlavy vypereme pokud možno v horké vodě a dle
možností přežehlíme. Spolehlivým způsobem je před vypráním postříkat prádlo a oděvy, které
nelze vyvařit, některým přípravkem na lezoucí hmyz. Tímto přípravkem je vhodné ošetřit i
polstrování nábytku a matrace. Přípravky proti lezoucímu hmyzu je možno zakoupit
v drogeriích.
K likvidaci vši dětské je možné v současné době použít např. přípravek Diffusil H Forte
spray, který je volně dostupný v lékárnách. Aby se zajistila likvidace vší a nedošlo ke
zdravotním rizikům, je třeba přípravek použít přesně podle návodu výrobce. Přípravek
nelikviduje hnidy, proto je nutná jeho opakovaná aplikace za 8 – 10 dní po prvním
použití. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit všechny hřebeny a kartáče na vlasy.
Je vhodné, aby rodiče školou povinných dětí často dětem prohlíželi hlavu, zvláště během
výskytu vší v dětském kolektivu a po návratu dítěte z kolektivního pobytu. Při nálezu vší u
svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou
k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby
mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo
lékaře.

