
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPERZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPER

UŠIVOSTUŠIVOST

Boris KOPILOVIĆ, dr. med.Boris KOPILOVIĆ, dr. med.

KOPER, 13. februar 2007KOPER, 13. februar 2007



UšivostUšivost jeje kožnakožna nalezljivanalezljiva bolezen,bolezen, razširjenarazširjena popo
vsemvsem svetusvetu.. RezervoarRezervoar jeje človekčlovek..



VVččasihasih jeje bilabila ušivostušivost spremljevalkaspremljevalka revšrevšččineine inin
nesrenesrečče,e, danesdanes papa sese pojavljapojavlja brezbrez pravilapravila inin nene
izbira,izbira, sajsaj sese pojavljapojavlja tuditudi vv drdržžavahavah zz najvišjimnajvišjim
standardomstandardom..



UšiUši -- zunanjizunanji parazitiparaziti -- soso pripadnicepripadnice najvenajveččjegajega

razredarazreda žživalskegaivalskega svetasveta -- žžuužželkelk (insektov)(insektov)..



ObstajaObstaja velikoveliko vrstvrst uši,uši, zaza ljudiljudi soso pomembnepomembne::

 človeškačloveška ušuš,, kiki imaima 22 podvrstipodvrsti;;

naglavnanaglavna (siva)(siva) ušuš ((PediculusPediculus humanushumanus capitis)capitis),,

kiki sese zadržujezadržuje nana lasišču,lasišču, redkejeredkeje nana obrvehobrveh inin trepalnicahtrepalnicah



telesna (bela) uš telesna (bela) uš ((Pediculus humanus corporis),Pediculus humanus corporis),

ki se naseli na telo in v oblekoki se naseli na telo in v obleko

 sramna uš sramna uš ((Phthirius pubisPhthirius pubis) ) (manjša od naglavne uši),(manjša od naglavne uši),

se zadržuje med sramnimi dlakamise zadržuje med sramnimi dlakami



Naglavna ušNaglavna uš

 NaglavnaNaglavna ušuš jeje 22--33 mmmm dolgadolga žžuužželkaelka..

 VV SlovenijiSloveniji opažamoopažamo vv glavnemglavnem naglavnenaglavne ušiuši..

 UšUš jeje zaza zdravjezdravje nenevarennenevaren zajedalec,zajedalec, sajsaj nene
prenašaprenaša povzropovzroččiteljeviteljev nalezljivihnalezljivih boleznibolezni..

 OdraslaOdrasla samicasamica vv svojemsvojem žživljenju,ivljenju, kiki trajatraja priblipribližžnono
11 -- 22 meseca,meseca, zneseznese 200200--300300 gnidgnid (jajčec)(jajčec) inin jihjih
prilepiprilepi nana laselase..



 IzIz gnidgnid vv 11 tednutednu nastanejonastanejo odrasleodrasle žžuužželke,elke, kiki vv 22
tednihtednih postanejopostanejo spolnospolno zrelezrele..

 ZaZa vzdrževanjevzdrževanje razvojnegarazvojnega ciklusaciklusa ušiuši jeje potrebnapotrebna
temperaturatemperatura 3232°° CC.. GnideGnide sese nene razvijajo,razvijajo, čeče jeje
temperaturatemperatura nižjanižja odod 2222 °° CC..

 



 BrezBrez hranehrane (izven(izven gostitelja)gostitelja) lahkolahko naglavnenaglavne ušiuši
preživijopreživijo 77 -- 1010 dnidni..

 UšiUši sese hranijohranijo ss krvjokrvjo tako,tako, dada jojo sesajosesajo.. VbodVbod ušiuši
nene boliboli..

 NaNa mestumestu vbodavboda nastanenastane mehurmehurčček,ek, kiki srbisrbi.. ZaradiZaradi
praskanjapraskanja pogostopogosto pridepride dodo okuokužžbebe zz bakterijamibakterijami..



Kako se prenašajoKako se prenašajo ušiuši??

UUččinkovitoinkovito sese širijoširijo vv skupinah,skupinah, vv katerihkaterih soso
medosebnimedosebni stikistiki tesni,tesni, torejtorej zlastizlasti vv vrtcihvrtcih inin šolahšolah..



MedMed ččlanilani kolektivakolektiva sese širijoširijo nene gledeglede nana to,to, dada jeje
lahkolahko higienahigiena vzornavzorna..



UšiUši nene letajoletajo inin nene skaskaččejoejo.. PrenašajoPrenašajo sese vv glavnemglavnem
posrednoposredno prekopreko kap,kap, rut,rut, glavnikov,glavnikov, slušalk,slušalk, lahkolahko
papa tuditudi zz neposrednimneposrednim stikomstikom medmed mirnimmirnim inin
daljšimdaljšim stikomstikom glavglav..





LahkoLahko sese sselijoelijo popo oblaoblaččilih,ilih, kiki visijovisijo skupajskupaj nana
istemistem obešalnikuobešalniku.. VVččasihasih papa zadostuje,zadostuje, dada
naslonimonaslonimo glavoglavo nana naslonjalonaslonjalo sedesedežžaa vv šolskemšolskem
avtobusuavtobusu..

 



Kako odkriti Kako odkriti naglavne naglavne uši?uši?

NaNa ušivostušivost nakazujenakazuje neprestanneprestan srbesrbežž kokožžee.. SS
pazljivimpazljivim pregledompregledom lasišlasišččaa lahkolahko najdemonajdemo rjavkasterjavkaste
-- črnečrne uši,uši, kiki sese ponavadiponavadi zelozelo živahnoživahno premikajopremikajo..



ŠeŠe pogostejepogosteje opazimoopazimo drobnedrobne sivkastesivkaste -- belkastebelkaste
pikicepikice (jajčeca(jajčeca ušiuši aliali gnide)gnide),, kiki soso velikevelike 11 mmmm inin
momoččnono prilepljeneprilepljene nana laselase..



NajlažjiNajlažji nanaččinin odkrivanjaodkrivanja ušiuši inin njihovihnjihovih jajjajččecec jeje
ččesanjeesanje zz gostimgostim glavnikomglavnikom inin temeljitotemeljito
pregledovanjepregledovanje..



Preprečevanje in obvladovanjePreprečevanje in obvladovanje

Ker so uši in gnide trpežne in zelo nadležne,
poskrbimo, da bomo lasišča vseh družinskih članov,
predvsem pa otrok, občasno pregledovali, da
preprečimo morebitne ponovne okužbe ali jih vsaj
zgodaj odkrijemo.



ŠeŠe posebnoposebno pozornopozorno pregledamopregledamo laselase obob stranistrani
glave,glave, zaza ušesiušesi inin nana tilnikutilniku..



ZZ rednimirednimi pregledipregledi prepreprepreččimo,imo, dada bibi sese bolezenbolezen
razvilarazvila inin prepreprepreččimoimo širjenješirjenje..





ČČee sese ušiuši pojavijopojavijo pripri vrtvrtččevskemevskem aliali šolskemšolskem otroku,otroku,
jeje potrebnopotrebno obvestitiobvestiti vodstvovodstvo vrtcavrtca aliali šole,šole, kiki
obvestiobvesti vsevse staršestarše vv prizadetihprizadetih skupinahskupinah aliali razredihrazredih
(sporo(sporoččimoimo vzgojiteljici,vzgojiteljici, uuččiteljici,iteljici, vv tajništvo,tajništvo, ……
lahkolahko brezbrez imenaimena inin priimkapriimka okuokužženegaenega otroka!)otroka!)



VzgojiteljicaVzgojiteljica aliali uuččiteljicaiteljica najnaj vsajvsaj dvakratdvakrat tedenskotedensko
pregledapregleda lasišlasišččee otrokotrok..



Kako odpraviti Kako odpraviti naglavne naglavne uši?uši?

ČČee sese ušivostušivost odkrijeodkrije vv drudružžiniini aliali kolektivu,kolektivu, sese
priporopriporoččaa razuševanjerazuševanje vsehvseh ččlanovlanov istoistoččasnoasno (tudi(tudi
tistih,tistih, pripri katerihkaterih nene najdemonajdemo zajedavcev)zajedavcev)..



VV lekarnilekarni dobitedobite pripravkepripravke zaza hitrohitro inin uuččinkovitoinkovito
razuševanjerazuševanje (Pedilin(Pedilin šamponšampon inin emulzija,emulzija, MilinorMilinor
šampon,šampon, EuraxEurax kremakrema inin emulzijaemulzija ......)).. UporabljajteUporabljajte
jihjih strogostrogo popo navodilunavodilu proizvajalcaproizvajalca..



NobedenNobeden izmedizmed preparatovpreparatov nini 100100%% zanesljiv,zanesljiv, zatozato
jeje pogostopogosto potrebnopotrebno postopekpostopek razuševanjarazuševanja popo 77 dodo
1010 dnehdneh ponoviti!ponoviti!



PoPo uporabiuporabi sredstevsredstev jeje laselase potrebnopotrebno opratioprati ss toplotoplo
okisanookisano vodovodo (kis,(kis, soksok limone)limone) inin jihjih popoččesatiesati zz
gostimgostim glavnikomglavnikom (gnide(gnide sese zz lasulasu odlepijoodlepijo inin lalažžjeje
odstranijo)odstranijo).. GlavnikGlavnik jeje popo uporabiuporabi potrebnopotrebno dobrodobro
opratioprati ss sredstvomsredstvom zaza razuševanje!razuševanje!



PriPri momoččnejšinejši infestacijiinfestaciji zz ušmiušmi sese priporopriporoččaa stristrižženjeenje
(zlasti(zlasti svetlih)svetlih) las,las, sajsaj sese ss kratkihkratkih laslas gnidegnide lalažžjeje
odstranijoodstranijo..



BrezBrez uporabeuporabe kemikemiččnihnih sredstevsredstev papa ušiuši uniuniččujemoujemo
tuditudi zz elektronskimelektronskim glavnikomglavnikom,, kiki sese pravprav takotako kupikupi
vv lekarnilekarni inin gaga uporabljamouporabljamo popo prilopriložženemenem navodilunavodilu..



Brisače,Brisače, oobleko,bleko, osebnoosebno inin posteljnoposteljno perilo,perilo, okrasneokrasne
blazine,blazine, …… jeje potrebnopotrebno opratioprati pripri najvišjinajvišji dovoljenidovoljeni
temperaturitemperaturi -- popo momožžnostinosti 9595ºº CC.. PrelikamoPrelikamo zz
likalnikom!likalnikom!



VseVse predmetepredmete zaza higienohigieno laslas (krta(krtačče,e, glavnike,glavnike,
sponke,sponke, naglavnenaglavne obroobročče,e, ……)) inin igraigraččee jeje trebatreba
opratioprati vv vrovroččii vodi,vodi, najmanjnajmanj 1010 minmin pripri vsajvsaj 5555ºº CC..
NeNe pozabitepozabite kap,kap, rutic,rutic, pokrival!pokrival!



PlišastePlišaste igraigraččkeke inin nepralnonepralno oblekoobleko dajtedajte zaza 4848 urur vv

zamrzovalnozamrzovalno skrinjo,skrinjo, lahkolahko papa jihjih vsajvsaj 1414 dnidni
nepredušnonepredušno zapremozapremo vv plastiplastiččnono vrevreččkoko aliali
zavržemozavržemo..



Prostore,Prostore, ooblazinjenoblazinjeno pohištvo,pohištvo, preprogepreproge,, odejeodeje inin

avtomobilskeavtomobilske sedesedežžee,, kamorkamor smosmo tuditudi lahkolahko zaneslizanesli
odrasleodrasle uši,uši, pogostopogosto presesamopresesamo ozoz.. ooččistimoistimo ss
sesalcemsesalcem zaza prahprah..



ZaključekZaključek

Rešiti se naglavnih uši je ponavadi zelo veliko delo.Rešiti se naglavnih uši je ponavadi zelo veliko delo.



NalogaNaloga šolešole // vrtcavrtca je,je, dada obvestiobvesti staršestarše razredarazreda ozoz..
skupineskupine oo potrebipotrebi razuševanjarazuševanja vsehvseh ččlanovlanov drudružžineine terter
dada jimjim vv sodelovanjusodelovanju ss šolskimšolskim zdravnikomzdravnikom //
pediatrompediatrom // epidemiologomepidemiologom podapoda pisnapisna navodilanavodila oo
postopkupostopku..



RazuševanjeRazuševanje jeje izkljuizključčnana odgovornostodgovornost staršev!staršev!



ZaZa dolgorodolgoroččenen uspehuspeh jeje potrebno,potrebno, dada zz laslas
odstraniteodstranite vsevse ušiuši inin gnidegnide.. ČČee sese vamvam nene posreposrečči,i,
sese nadloganadloga zz ušmiušmi kmalukmalu ponoviponovi..



RazuševanjeRazuševanje jeje popo ZakonuZakonu oo nalezljivihnalezljivih boleznihboleznih
(Uradni(Uradni listlist RSRS štšt.. 6969//9595,, 119119//0505,, 3333//0606)) obveznoobvezno..
OpustitevOpustitev ozoz.. neizvajanjeneizvajanje tegatega ukrepaukrepa sese sankcionirasankcionira
kotkot prekršekprekršek zz globoglobo (do(do 417417 €€))..



UšivostUšivost spadaspada hh kožnimkožnim parazitarnimparazitarnim okužbam,okužbam,
samasama ušivostušivost torejtorej nini sramota,sramota, nedopustnonedopustno inin
nezakonitonezakonito papa jeje odklanjanjeodklanjanje sodelovanjasodelovanja pripri
zatiranjuzatiranju ušivostiušivosti vv kolektivih,kolektivih, sajsaj nana tata načinnačin nene
ogrožamoogrožamo lele samisami sebesebe temvečtemveč tuditudi drugedruge osebeosebe..


