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Spoštovani starši, 

 

v šoli  smo opazili, da imajo nekateri učenci uši oziroma gnide. Prosimo Vas, da otroku 

pregledate lase in v primeru, da ugotovite prisotnost gnid ali uši ukrepate.  

 

NAVODILA-UŠIVOST 

Kaj je značilno za pojavljanje ušivosti in kako se je lahko znebimo? 

Ušivost  je kožna nalezljiva bolezen, razširjena po vsem svetu. Izbruhi se najpogosteje pojavljajo v 

otroških predšolskih in šolskih kolektivih ter zavodih. Rezervoar je človek. V Sloveniji opažamo v 

glavnem naglavne uši, ki živijo na lasišču, redkeje pa tudi na obrveh in trepalnicah. Povzročajo mnoge 

neprijetnosti, predvsem srbenje lasišča, kot posledice praskanja pa opraskanine lasišča, kraste ter 

naknadne gnojne okužbe.  

Glavna pot prenosa je direktni stik z osebo, menjanje in nošenje delov oblačil (kape, šali), telesne uši 

pa se lahko prenašajo tudi preko posteljnine ali skupnih oblačil. Tako naglavne kot telesne uši lahko 

preživijo brez hrane približno sedem do deset dni. Razvojni ciklus uši ima tri oblike: jajčece (gnido), 

nimfo in odraslo uš. V ugodnih pogojih se iz jajčec razvijejo v 7 do 10 dneh nimfe, iz teh pa v 7 do 13 

dneh odrasle uši, ki lahko zopet ležejo jajčeca. Razvojni ciklus naglavne in telesne uši traja torej v 

povprečju 18 dni, odrasle uši pa živijo okoli mesec dni. 

ZDRAVLJENJE 

o uporaba enega izmed preparatov, ki so na tržišču, po navodilu proizvajalca in  

o uporaba glavnikov za prečesavanje;  

POZOR!!! Noben preparat ni 100% zanesljiv, zato je pogosto potrebno postopek  razkuževanja  

po 7 do 10 dneh ponoviti.  

HIGIENSKI UKREPI MED OKUŽBO 

 Preverjamo stanje pri vseh osebah ki živijo v skupnem gospodinjstvu.  

 Skrbno čistimo vse predmete, ki pridejo v stik z glavo in lasmi.  

 Posesamo  tla, oblazinjeno pohištvo, avtomobil in predvsem naslonjala.  

 Brisače, obleko, posteljnino dnevno operemo na vsaj 60 stopinj Celzija, nepralne artikle, kot 

so plišaste igrače, vzglavnike, glavnike, krtače damo v plastično vrečo za določen čas (3 do 4 

tedne) na toplo, da uši in jajčeca izstradamo. Uši se znebimo hitreje, če nepralne stvari 

zavijemo v plastiko in damo v zamrzovalnik za dan ali dva.  

KAKO JE Z OBISKOM ŠOLE? 

 Starši so dolžni obvestiti ustanovo, ki jo otrok obiskuje, o pojavu uši.  

 Takoj po uspešni obdelavi  lahko otrok prične obiskovati  v šolo. 

Več informacij na spletni strani  http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi 
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