Vážení rodiče,
pokud se u Vašeho dítěte vyskytnou vši, máme pro Vás několik informací o tomto problému:

Jaká preventivní opatření je nutno provádět?
Je vhodné, aby rodiče školou povinných dětí často dětem prohlíželi hlavu. Důkladná prohlídka by měla následovat vždy po návratu dítěte z kolektivního pobytu, ať už letního či zimního.
Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na
dobu nutnou k jeho odvšivení. Učitel na základě tohoto upozornění pak může informovat rodiče
ostatních dětí a mohou být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.

Zbavit dětí vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných pedagogických pracovníků.
MVDr. Renata Skaličková, vedoucí úseku NN a DDD

Ptáme se odborníků: Jak se zbavit vší?
„U nás ve škole se poslední dobou rozšířila dětská veš.“ „Již několik týdnů bojujeme s dětskou vší, ale dost neúspěšně.“ „Rodiče na naše upozornění, že se ve škole mezi žáky vyskytuje
dětská veš, ať důsledně prohlížejí hlavy svým dětem, příliš nereagují. Děti posílají do školy i se
zavšivenými hlavami.“ „Poraďte nám, co máme dělat, když se nám nedaří vymýtit vši u našich
žáků.“ Tak takovéto „nářky“ škol nám přicházejí do redakce v poslední době často. Obrátili jsme
se proto s žádostí o pomoc na ty orgány státní správy, do jejichž kompetencí, podle našeho mínění, celý problém spadá.

Ministerstvo školství
Ministerstvo školství nám vedle informace, co je veš dětská, jak se přenáší a projevuje a jak
se jí lze zbavit, sdělilo, že „učitelé sami by neměli ve škole dětem hlavy kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu (veš dětskou) na další děti, ale informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.“ Své sdělení doplnilo ještě o tuto informaci. „Po odborné stránce se jedná o záležitost resortu zdravotnictví, odborné dotazy je možné směrovat na
Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení epidemiologie,
Státní zdravotní ústav, případně krajské hygienicko-epidemiologické stanice, lékárny atp.“

Hlavní hygienik ČR
Z odborné zahraniční literatury vyplývá, že v současnosti se ve všech rozvinutých zemích
světa zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku její rezistence k některým odvšivovacím přípravkům.
Nejinak je tomu i u nás. Podle informací ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze, jsou u nás
v současné době povoleny 3 druhy odvšivovacích přípravků: odvšivovací šampon Parasidose,
Jakutin gel a Jakutin emulze. Podle našich informací však není jejich účinnost ve všech případech
stoprocentní. Další možností je opakované vyčesávání vlasů hustým hřebenem, tzv. všiváčkem, 2
– 3 krát týdně po dobu 3 – 4 týdnů. Před dokončením však jsou testy nového českého a spolehlivě
účinného přípravku, označeného Diffusil H Forte. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se
Státním ústavem pro kontrolu léčiv podnikají účinné kroky k tomu, aby se tento přípravek dostal
na pulty lékáren v nejbližší době. Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně může
tento úkol převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci. Napadení vší
dětskou je považováno za infekční onemocnění s názvem pedikulóza. Napadené děti i jejich rodiče trpí především psychicky, cítí se být stresováni a vyloučeni ze společnosti. Při zjištění výskytu
živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu účelu
určený a povolený. Přítomnost samotných hnid na vlasech nelze považovat za pedikulózu. Použi-

tí nepovolených přípravků, nebo lidových prostředků (nejznámější je např. petrolej), může vyvolat značné zdravotní potíže a je nutné před nimi varovat.

MUDr. Taťana ZAVŘELOVÁ praktická lékařka pro děti a dorost
Veš dětská (nebo také vlasová či hlavová) žije nejčastěji ve vlasech dětí. Je to parazit dlouhý
dva až čtyři milimetry. V průběhu asi tří týdnů samička naklade více než sto vajíček, která připevňuje k vlasu těsně u pokožky (tzv. hnidy). Z vajíček se líhnou larvy, z nich pak asi za dvacet
dnů dospělé vši. Larvy i dospělé vši se živí krví. Bodnutí nesnesitelně svědí a nutí děti ke škrábání. Zavšivení dětí, ač se o tom příliš nemluví, je poměrně časté. Rodiče k nám, dětským lékařům,
s tímto problémem moc nechodí. Buď to řeší sami, to v lepším případě, nebo se stydí a situaci
neřeší, což má za následek další rozšíření tohoto parazitu v kolektivu dětí. Vlastní onemocnění
dítě neohrožuje jen zdánlivě. Může dojít k infikování poškrábané kůže hlavy a zanesení bakteriální infekce. Dítě může být neklidné, nevyspalé, nesoustředí se ve škole, může dojít i ke zhoršení
prospěchu. Je třeba upozornit rodiče, aby tento problém nepodceňovali. Mohou se poradit
s dětským lékařem nebo v lékárnách. Je třeba popravdě říci, že ne všechny prostředky jsou stoprocentně účinné. Podle mých pacientů pomáhá například šampon Parasidose, který je však poměrně drahý. Na trhu je i Jakutin gel, který je částečně hrazen zdravotní pojišťovnou. Je třeba
dodržet přesný návod k použití, efekt je výborný nejen na dospělé vši, ale i na hnidy.

Petr VILK Lékárna U Anděla
Mezi účinné prostředky na likvidaci dětské vši patří, podle našich zkušeností, Deparol. Ze
současných prostředků, které jsou na našem trhu nyní k dispozici, je nejen účinný, ale také volně
dostupný za velmi příznivou cenu. Je to trojkombinace oleje, šamponu a oplachové kúry. Na rozdíl od jiných prostředků je i bez zápachu.

Máte také u vás vši?
Může ředitel školy vyloučit žáka z vyučování v případě, že má vši a mohl by je roznášet mezi další děti? S tímto problémem se poslední dobou setkáváme často. Mohli byste nám poradit,
jak situaci řešit?
Ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) stanovuje právo žáka na vzdělání podle
tohoto zákona. Omezení výkonu tohoto práva spočívající např. v dočasné nepřítomnosti žáka na
vyučování, je možné pouze za zákonem stanovených podmínek uvedených například
v ustanovení § 50 školského zákona.
Z á k o n n í zástupci nezletilých žáků jsou povinni dle § 22 odst. 3 školského zákona, mimo
jiné, zajistit, aby žák docházel řádně do školy. Právní předpisy neumožňují tuto jejich povinnost
omezit rozhodnutím ředitele stanovujícím případy, kdy zákonný zástupce nemá nebo nesmí žáka
do školy posílat. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování stanovuje § 50 školského zákona,
přičemž zejména v odst. 1 a 2 jsou stanoveny povinnosti zákonného zástupce žáka vůči škole,
pokud jde o způsob omlouvání neúčasti žáka ve vyučování. V žádném případě však nejde o připuštění možnosti, že ředitel školy na základě svého rozhodnutí uvolní žáka z vyučování, resp.
sám stanoví případy, kdy neumožní žákovi účastnit se vyučování.
Z výše uvedeného vyplývá, že ředitel školy:
 n e m ů ž e žáka, který má vši, vyloučit z vyučování a poslat ho domů,
 nemůže přikázat zákonným zástupcům žáka, aby žáka z uvedeného důvodu neposílali do školy,
 může však na zákonných zástupcích žáka vyžadovat splnění jejich zákonné povinnosti uvedené v § 22 odst. 3 písm. b) školského zákona, a to „na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka“.
právní oddělení ČMOS pracovníků školství

