
Máte problém se vší dětskou? 

DĚTSKÁ VEŠ  -  dg. pedikulóza 
 

            Veš dětská (Pediculus capitis) žije pouze ve vlasech lidí bez rozdílu věku. Je to 

parazitický plochý bezkřídlý hmyz šedé barvy, který nepřenáší žádné specifické infekční 

onemocnění. Dospělí samečkové měří 2 – 3 mm, samičky jsou o něco delší. Vajíčka (tzv. 

hnidy) samičky přilepují na vlasy těsně u pokožky hlavy. Larvy se v  optimální teplotě u 

hlavy líhnou již za 7 dní. S růstem vlasů se hnidy vzdalují od kůže a obecně platí, že hnidy 

vzdálené více než 0,5 cm od pokožky jsou vylíhlé nebo mrtvé. Zůstávají pevně přilepené na 

vlasech a s nimi odrůstají. Larvy jsou asi 1 mm dlouhé, podobné dospělému hmyzu. Larvy i 

dospělci sají minimálně 3x denně, samičky se dožívájí  3 – 5 týdnů a nakladou za život až 150 

vajíček. 

Zavšivení, tzv. pedikulóza, se projeví především subjektivně svěděním pokožky hlavy 

způsobené bodáním nebo pohybem hmyzu, objektivně najdeme živé jedince nebo hnidy 

nejčastěji za ušima, v zátylku apod. Pedikulóza bývá velmi často popisována jako kolektivní 

onemocnění, protože vši se přemisťují mezi hostiteli (děti i dospělí) při vzájemném dotyku 

hlav, popř. při půjčování čepic, šál apod. 

Jedinou prevencí je pravidelné prohlížení vlasového porostu především dětí 

navštěvujících kolektivy (školy, školky, dětské tábory, školy v přírodě apod.). Tato prevence 

platí rovněž i v rodinách.  

           Při zavšivení se musí použít schválené přípravky. Vždy je nutno postupovat dle návodu 

výrobce. Jako doplňková metoda se používá mechanické vyčesávání živého hmyzu hustým 

hřebenem (tzv. všiváček) minimálně po dobu 3 - 5 minut na bílý papír. Vši po vyčesání 

musíme postříkat insekticidním přípravkem. Přípravek nezahubí hnidy, které samička lepí 

speciálním tmelem na vlasy těsně u pokožky hlavy, proto se přípravky aplikují znovu po 7 – 

10 dnech po prvním použití (dle návodu jednotlivých přípravků).  Hnidy stahujeme také 

pomocí hřebenu nebo ručně.  

          Dále je nutné ošetřit ložní prádlo dezinsekčním prostředkem a poté prádlo vyprat a 

vyžehlit. Obdobně postupujme u věcí, které jsou v kontaktu s vlasovou částí hlavy (čepice, 

límce atd).  

         Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů. V případě žáků, které rodiče posílají 

opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován 

příslušný pediatr a příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout 

na rodiče tlak, protože jejich povinností je starat se o nezletilé děti.  

 

 


