
         

 

 

Obveščamo vas, da so se je v vrtcu pojavila 

NAGLAVNE UŠI 

Prosimo vas, da ste pozorni na otrokovo zdravstveno stanje in se držite priporočil za 

zamejitev širjenja bolezni. Morebitna opažanja v zvezi z obolenjem pravočasno sporočite 

vzgojiteljicam skupine, ki jo obiskuje vaš otrok.  

 

Opis bolezni: naglavne ali bele uši so majhne žuželke brez kril. Odrasla uš je dolga kot 

sezamovo seme. Ima prosojno telo, zato jo na laseh težko opazimo. Po hranjenju s krvjo se 

obarva rjavo rdeče. Vse življenje preživi na glavi človeka, kjer se zadržuje na lasišču.  

Gnide so jajčeca, ki jih odlagajo odrasle uši. Jajčece je ovalne oblike s topim koncem, veliko 

kakšen milimeter. Najdemo jih predvsem za ušesi, na zatilnem in čelnem delu lasišča. 

Običajno uši posamezno jajčece (gnido) pritrdijo na eno dlako. Žive gnide so svetleče, rjave 

barve. Če jih stisnemo z nohtoma, počijo. Mrtve gnide pa so motne bele barve. Ko jih 

stisnemo, ne počijo. Prisotnost živih gnid na lasišču je vedno pokazatelj, da je na glavi vsaj 

ena odrasla živa naglavna uš. 

 

Bolezenski znaki:  

Naglavne uši povzročajo neprijetno srbenje, otroci se neprestano praskajo, na koži nastanejo 

opraskanine. Srbenje se pojavi šele nekaj tednov po tem, ko smo dobili uši. Pri nekaterih 

odraslih se srbenje ne pojavi, tako ne vedo, da imajo uši.  

 

Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vsekakor pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno 

srbenje. Otroci se zaradi njih neprestano praskajo po glavi, zaradi česar se lahko lasišče 

gnojno vname, lahko se poviša telesna temperatura in otečejo bezgavke. Pri otrocih se zaradi 

srbenja lahko pojavi nespečnost.  

 

Širjenje bolezni:  

Naglavne uši so plazeče žuželke, ki ne poskakujejo, ne skačejo, ne letajo. Običajno se 

prenesejo z neposrednim dotikom glave z glavo, na kateri so uši, redkeje pa z glavniki, s 

pokrivali ali posteljnino. 



 

Zdravljenje:  

Razuševanje je najučinkovitejši postopek za odpravo uši. Postopek :  

- Natančno upoštevamo navodilo za uporabo sredstva proti naglavnim ušem (preparata za 

razuševanje).  

- Nanesemo ga na suho lasišče.  

- Skrbno ga razporedimo po vsem lasišču, pustimo delovati in nato izperemo z vodo.  

- Razuševanje čez 7-10 dni na enak način ponovimo.  

- Med enim in drugim postopkom razuševanja vsak dan prečesavamo lasišče z gostim 

glavnikom.  

- Las ne umijemo vsaj še dan do dva po tem, ko smo sprali preparat za razuševanje.  

- Razuševanja ne izvajamo preventivno, torej ne, če uši ali živih gnid ni.  

 

Po končanem postopku razuševanja:  

- Operimo v vroči vodi (okoli 60ºC) glavnike, krtače, perilo, oblačila, brisače, posteljnino ..., 

ki so bili v stiku z lasmi.  

- Predmete, ki se jih ne more oprati, nepropustno zapremo v plastično vrečko in pustimo 10 

do 14 dni na sobni temperaturi ali 24 ur zamrzovalniku.  

- Posesamo oblazinjeno pohištvo in preproge. 

 

Redno pregledovanje lasišča nam omogoči hitro zaznavanje problema in s tem tudi hitro 

ukrepanje. Lasišče zato preglejmo vsaj enkrat tedensko, posebno pri otrocih, ki obiskujejo 

vrtec ali šolo. 

Otrok se vrne v vrtec, ko uši popolnoma odpravimo iz lasišča.  

 

Vir: https://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi 
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