
Protiepidemické opatrenia. 
Metodické usmernenie 
 

Protiepidemické opatrenia vykonávame pri výskyte infekčných ochorení. Pri výskyte chrípky 

a chrípke podobných ochorení budú vykonávané opatrenia vydané príslušným RÚVZ v Nitre, 

ako i všeobecne platnými opatreniami zameranými na predchádzanie infekčných ochorení. 

 

Zavšivenie (pediculosis)  je ochorenie, ktoré spôsobuje voš detská, hlavová. 

Voš je drobný, žltohnedý sfarbený hmyz s nedokonalou premenou z vajíčka /hnidy/ cez 3 

nedospelé štádiá nymfy /menšie ako dospelý jedinec/ na dospelú 2 – 4 mm dlhú voš. Živia sa 

saním krvi. Bez potravy hynú za niekoľko dní. Samička kladie denne 3 – 4 vajíčka, ktoré 

pripevňuje nerozpustným tmelom k vlasom pri korienku. Žije zhruba 3 týždne a za tento čas 

nakladie asi 140 vajíčok. Hnidy majú veľkosť 0,3 – 0,8 mm, sú biele, neskôr žlté až 

žltohnedé. Priemerne za 20 dní vyrastie z larvy dospelá voš. Na základe priemernej dĺžky 

rastu ľudského vlasu – 1 cm mesačne, je možné podľa vzdialenosti hníd od vlasového 

korienka odhadnúť dĺžku zavšivavenia. Prenáša sa kontaktom hláv, hrebeňmi, kefami, 

čapicami, preliezaním z oblečenia, napr. v školských šatniach. 

Bodnutie všou vyvoláva svrbenie, ktoré spôsobuje sčervenanie, opuchy, vyrážky až 

pľuzgieriky, niekedy až chrasty splývajúce do súvislej hmoty. 

Ochorenie sa diagnostikuje nálezom živých lezúcich vší a ich vajíčok prehliadaním vlasov, 

predovšetkým za ušami a v zátylku. 

Pri výskyte pedikulózy sa bude postupovať v zmysle usmernenia RÚVZ v Nitre vydaného 

a doteraz platného zo dňa 29.3.2006 pod č. HDM/2006/001086. 

 

 Výskyt  pedikulózy v triede sú triedni učitelia povinní nahlásiť vedeniu školy 

(zodpovední triedni učitelia).Vedenie školy následne oznámi na nástenke v zborovni 

školy výskyt pedikulózy a následné protiepidemické opatrenia (zodpovedné vedenie 

školy).  

 V zariadení s výskytom pedikulózy je nevyhnutné dezinsekciu vykonať naraz 

u všetkých členov kolektívu  (napr. v priebehu víkendu). 

 Po potvrdení pozitívneho nálezu je potrebné dieťa vylúčiť z kolektívu, ihneď izolovať 

a kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa. Po ukončení liečby lekár vydá potvrdenie 

o uzdravení dieťaťa.  

 Škola dezinsekcii podrobí aj predmety (žinenky), ktoré prichádzajú do styku s 

vlasovou časťou hlavy, a to vyvarením, prípadne postriekaním insekticídnym 

prípravkom na lezúci hmyz nechať ich dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom 

slnečného žiarenia a minimálne 3 – 4 dni nepoužívať. Dezinsekciu vyššie uvedených 

vecí je potrebné zopakovať po 8 - 14 dňoch na zaistenie spoľahlivého účinku. 

  Pedagóg v žiackom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to 

priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších 

žiakov (v základnej škole v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj 

vlasovú časť hlavy, minimálne dvakrát do týždňa). 

  Opätovný nástup žiaka do školy je možný iba po predložení potvrdenia od 

lekára, že žiak je spôsobilý pre opätovný návrat do kolektívu. Škola toto 

potvrdenie je povinná od zákonného zástupcu vyžadovať. 

  Rodič má povinnosť starať sa o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú 

starostlivosť. Ak rodič odmieta liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za 

nedodržanie povinnosti starostlivosti o dieťa a dochádza aj k porušeniu základných 



práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v 

sociálnej oblasti.  

 

Doporučujeme: 

-    Použiť účinné insekticídne  prípravky – Diffusil H 92 M, Nitifor vlasová voda, Parasidose   

pena a šampón, Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér, pričom je nutné 

postupovať podľa návodu a niekedy opakovať aplikáciu po 10 – 14 dňoch, aby došlo 

k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd. 

 -   Po ošetrení šampónom vyčesať mŕtve hnidy hustým hrebeňom a na oplachovanie pridať 

do vody ocot, ktorý pomôže hnidy uvoľniť. 

 -   Taktiež ošetriť hrebene, kefy, pokrývky hlavy Biolitom P 81 a minimálne 3 – 4 dni 

nepoužívať. 

-   Dodržiavať nepretržitú vysokú úroveň osobnej hygieny a individuálne používanie 

predmetov osobnej hygieny u všetkých členov kolektívu (zodpovední zamestnanci školy 

a rodičia).  

 

LEGISLATÍVA PLAT Á V TEJTO OBLASTI  

● Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ktorý ustanovuje v § 51 

povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických 

osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods. 2 písm. e) citovaného 

zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov. 

Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia 

vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení 

prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy. Takýmto škodcom je 

pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia. 

 ● Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti 

a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku 

 ● Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 

prenosných ochorení. 

 

 

 

 
 


