KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Zase ty vši….

V současné době je výskyt vší ve školách častým
předmětem stížností rodičů. Jejich výskyt je
způsoben rezistencí na insekticidní látky obsažené v
přípravcích pro odvšivení, tyto pak ztrácí svoji
účinnost. V současné době se na trhu objevují
moderní přípravky založené na bázi přírodních olejů,
které zahubí veš mechanicky, tudíž na ně rezistence
nevzniká, avšak tyto nejsou 100% účinné. Proto doprovodným opatřením musí být
vždy důkladná prohlídka hlavy dítěte, popř. zejména u chlapců krátký sestřih vlasů
(do 1 cm).

Povinnost odvšivit dítě má jeho zákonný zástupce nikoliv školy a jejich
pedagogičtí pracovníci!!! Pokud rodič zjistí, že dítě je zavšivené, je nutné, aby o
tomto neprodleně informoval ředitele školy, popř. třídního učitele, který informaci o
výskytu vší sdělí ostatním rodičům a požádá je o důkladnou prohlídku hlavy dítěte a
v případě zjištěného zavšivení o provedení samotného odvšivení aplikací
odvšivovacího přípravku (před aplikací je nutné pečlivě pročíst příbalový leták a
seznámit se s nežádoucími účinky a reakcemi). Zároveň je nutné provést 2. aplikaci
přípravku dle doporučení na příbalovém letáku zpravidla cca za 7 dní.
Mezi aplikacemi rodič musí provádět neustálou kontrolu hlavy dítěte a mechanicky
vši, popř. hnidy, vyčesávat, vybírat. K tomuto jsou určeny speciální hřebeny (všiváčci,
dnes již také elektrické). Vyčesávání se doporučuje dělat na mokrých vlasech, na
suchých vlasech veš kličkuje a úspěšně se vyhýbá hřebenu. Prohlídku hlavy a
mechanické odstraňování je důležité provádět až do úplného vymizení.
Dalším neméně důležitým opatřením je po odvšivení:


vyprat osobní věci na vysokou teplotu min. 60°C a přežehlit je. Jedná se
zejména o ložní prádlo, oblečení, čepice, šátky, plyšáky, se kterými dítě spí,
gumičky do vlasů,



vyčistit hřebeny......

Věci, které se nedají vyprat na vysokou teplotu, uzavřít do igelitového pytle na cca 24
hod.
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Ve smyslu ustanovení § 30 odst.1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, je ředitel školy povinen vypracovat školní řád školy, ve kterém
stanoví podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků. Jednou z těchto
podmínek je, že děti, žáci přichází do kolektivu zdraví, bez známek akutního
onemocnění, což je hlavní předpoklad pro zamezení šíření zejména infekčních
onemocnění. Z tohoto pohledu je zřejmé, že dítě se může vrátit do kolektivu až po
úplném vymizení a zbavení se vší včetně hnid.

V případě, že dochází k opakovanému zánosu vší do školy jedním dítětem nebo
pokud zákonný zástupce dítěte, žáka nespolupracuje se školou, je v kompetenci
ředitelů škol vyzvat zákonného zástupce, aby se osobně zúčastnil projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, popřípadě informovat příslušný
orgán sociální péče.

Zdroj obrázku: idnes.cz
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