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e jde vážně do tuhého,
pochopili všichni rodiče
díky oficiálně znějícímu do-
pisu, v němž nám všem škola
vyhrožuje nahlášením sociálce.

Tedy v případě, že u našeho dítěte učitelé
zaznamenají onemocnění infekční pedi-
kulózou (to je oficiální název pro zavši-
vení) a my jim ho vrátíme dostatečně ne-
odvšivené. Celé to začalo někdy v lednu,
kdy pár dětí vešky doneslo po vánočních
prázdninách do školy. Od té doby se vý-
zvy k odvšivení opakují co týden. Nejdřív
jsem to nechápala. Měla jsem za to, že
každý dospělý člověk ví, že když se dítě
drbe ve vlasech, je potřeba koupit spe-
ciální odvšivovací šampon, dítěti hlavu
umýt a pak jeho vlasy pečlivě pročesat
k tomu účelu stvořeným hřebenem vši-
váčkem. Následuje převlečení všech
peřin v bytě, luxování křesel a potahů
včetně sedaček v autě, praní kšiltovek a
kontrola hlav všech členů rodiny. Po týd-
nu následuje kvůli neodstraněným vajíč-
kům – hnidám – druhé kolo očisty. Jenže
někteří rodiče, alespoň v té naší škole,
to zjevně stále nechápou. Jak jinak si vy-
světlit, že u autobusu, kterým děti odjíž-
děly na školu v přírodě, jedna z maminek
vesele vyprávěla, že neměla čas dcerce
vlasy prohlédnout, tak jí je rychle umy-

la šamponem na psa. Je to tak, jak tvrdí
moje kadeřnice: výskyt vší v dětském
kolektivu je vizitkou jejich rodičů. Štve
to i matku Kateřinu Boušovou z Prahy.
S pedikulózou se proto rozhodla zato-
čit. A tak šíří osvětu. Objevila všiváček,
který dokáže odstranit nejen vešky, ale
i jejich vajíčka – odborně nazývaná hni-
dy. To proto, že zuby tohohle hřebínku

speciální mikrospirály, na kte-
ch se hnidy zachytí. „Je to úplně
dnoduché. Stačí vlasy namočit,
nést na ně běžný kondicionér
o běžný stolní olej, vyčesat tímhle
váčkem a je po vších a hnidách,“
větluje Kateřina Boušová. Pak
stačí občas preventivně dětem
hle hřebínkem vlasy pročesat.
čí to dokonce i nasucho. A co s
erkami, které se vám na všiváč-
daří zachytit? Jeden nápad bych

měla, respektive má ho tatínek jedno-
ho ze synových spolužáků. Jakkoli jsou
české základky zavšivené, katedra pa-
razitologie na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy trpí nedostatkem
vší a hnid. Potřebují je pro studijní
účely. Takže když nějaké naložíte do
lihu a pošlete jim je, budou prý rádi. ■
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Vnaší škole se letos šíří jako
mor. Co týdennáspaní
učitelkyobesílají s výzvou, ať
dětemprohlédnemehlavy.
Vši senámani taknedaří
vymýtit. Cose toděje?
Text:JANABLAŽKOVÁ
Foto:SHUTTERSTOCK

VEŠ DĚTSKÁ
Je cizopasný hmyz žijící v lidských
vlasech, kde saje krev. Zdržuje
se výhradně na hlavě. Nejraději má
oblast zátylku a také kůži za ušima.
Má ploché tělo, malou hlavu a měří
cca 3 milimetry. Dospělec vši dětské
saje krev 4–5krát denně. Samice žijí
maximálně měsíc, během kterého
nakladou až 50 vajíček (hnid). Samc
žijí o něco kratší dobu.

VŠIVÁCI

NAŠE TIPY
1. Účinné sérum a šampon Liquido Duo Forte spolehlivě
likviduje vši a hnidy. Hřebínek a čepice zdarma, 258 Kč
2. Sérum a šampon Predator Parazit se směsí přírodních
silic odstraňuje vši a hnidy, 365 Kč 3. Preventivní sprej proti
vším Predator Repelent, 216 Kč 4. Kouzelný všiváček Nit
Free Terminator, www.bezvsi.cz, 279 Kč
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