
Zavšivení (latinsky pediculóza) 

je relativně častá, svědivá parazitární infekce s kožními projevy.  

Způsobuje ji bezkřídlý hmyz – vši sající krev svého hostitele.  

Vyskytují se tři druhy vší: 

 hlavová (dětská) 

 šatní a  

 muňka.  

Postihnout mohou každého člověka bez ohledu na jeho věk či pohlaví. Mají spojitost s nedostatečnou 

hygienou.  

Vší šatní a muňkou jsou ohroženi ti, kteří si dlouhodobě nesvléknou spodní prádlo (ani na noc) a nemění ho 

za čisté, řádně vyprané.  

Oproti tomu veš dětská přežívá spolehlivě veškeré úkony hygieny, tedy mytí hlavy a česání běžným 

hřebenem.  

Z toho je skutečně patrné, že s úrovní hygieny výskyt nemusí souviset, jen se snadno šíří v dětském 

kolektivu. 
 

Vši jsou parazité s těsným vztahem ke svému hostiteli – člověku. Všechna vývojová stádia od vajíčka po 

dospělý hmyz žijí na člověku. Živí se výhradně krví, kterou sají několikrát denně ústním ústrojím 

přizpůsobeným k bodání. Delší hladovění nesnášejí, bez potravy hynou do 24 hodin. 

 
Doporučení při výskytu vší 
Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě má vši, musí tuto skutečnost nahlásit ve škole a v kolektivech, kde se dítě 

v období posledních dvou týdnů pohybovalo. Nemocné dítě nesmí být odesláno do dětského kolektivu do 

doby, než se podaří odstranit všechny lezoucích vší a také hnid. A naopak školy a jiné dětské instituce jsou 

povinny o výskytu vší v kolektivu informovat rodiče ostatních dětí. 

Odvšivovací přípravky jsou agresivní látky, proto je nutné přesně dle návodu dodržet dávkování. Nehynou-li 

vši po aplikaci přípravku, pak se zřejmě jedná o vši odolné vůči této chemikálii. V žádném případě 

nezvyšujte dávky, tak byste škodili nemocnému, ne vším. S lékařem nebo lékárníkem se poraďte na volbě 

jiného přípravku. 

 
Výskyt vší 

Tito parazité jsou celosvětově rozšířeni. Veš hlavová se vyskytuje ve školách a internátech u dětí, v 

ubytovnách a útulcích u zanedbaných osob. Příznivým prostředím k šíření vší jsou všechny dětské kolektivy, 

kdy se děti nevědomky při hře dotýkají hlavami. Výskyt je nejčastější u dívek ve věku od 6 do 10 let, 

protože je podpořen dlouhými vlasy. Téměř jistý je také přenos mezi sourozenci, zvláště pokud sdílejí 

společné lůžko. Veš muňka se objevuje u promiskuitních osob. Výskyt vši šatní je spojen se špatnými 

sociálními podmínkami s nízkou hygienickou úrovní, zejména v období válek, v koncentračních táborech a 

dnes u bezdomovců. Veš šatní přenáší skvrnitý tyfus, volyňskou horečku a návratnou horečku. Při 

horečkách a pocení vši opouštějí nemocného a hledají nového hostitele. Tímto způsobem se například tyfus 

snadno šířil. 

 

Přenos vší 

K přenosu je třeba přímý a nikoliv zběžný kontakt vlasů nemocného a zdravého člověka, k jakému dochází 

u dětí při kolektivní práci ve škole, při hrách u vši hlavové nebo při sexuálním kontaktu dospělých u vši 

muňky. Přenos vzduchem není možný.  

Možný je přenos pomocí tkanin (čepic, ručníků, ložního prádla, čalounění), do kterých se veš zachytí. 

Dojde-li včas (do jednoho dne) ke kontaktu tkaniny s vlasy člověka, může veš takto osídlit nového hostitele. 

 

Prevence vší 
Nejlepší prevencí vší šatní a vši muňky je dodržování zásad osobní hygieny, pravidelná výměna ložního i 

osobního prádla. U vši muňky pak samozřejmě nepromiskuitní chování. 

Pokud se v kolektivu, který vaše dítě navštěvuje, objeví vši, provádějte pravidelně každé 2 dny po dobu 3 

týdnů kontrolu ve vlasaté části hlavy, zvláště kolem uší. Preventivní aplikace odvšivovacích přípravků nemá 

smysl, protože po umytí vlasů účinek mizí a navíc představuje zbytečné a neúměrné zatěžování dětského 

organizmu. 


