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1. UVOD 
 

»Zdravje je stanje popolnega telesnega (fizičnega), duševnega (mentalnega) in socialnega 
blagostanja/ugodja in ne zgolj stanje odsotnosti bolezni ali betežnosti/nemoči.«  

((Svetovne zdravstvene organizacije, 1948) 
 
 
Na otrokovo rast, razvoj in zdravje vplivaj številni dejavniki. Za zdaj na dedne dejavnike, ki 
določajo osnovne lastnosti organizma, še ne moremo vplivati, lahko pa delujemo na številne 
druge vplive, ki se pojavijo v času otrokovega razvoja in s tem pomembno izboljšamo 
zdravstveno stanje otroka in kakovost njegovega življenja v otroštvu in tudi v odrasli dobi.  
 
V predšolskem obdobju je pomembno gibanje, saj z gibanjem okrepimo mišice, da postanemo 
močni, vzdržljivi in gibčni. Naloga vzgojiteljev je, da skupaj z otroci izvajajo vsakodnevno 
razgibavanje. Poleg gibanja in uravnotežene prehrane potrebujemo na dan tudi liter do liter in 
pol tekočine. Vzgojitelj naj strmi k cilju, da poskrbi za otroke, da se bodo gibali v vseh letnih 
časih in v vsakem vremenu. Poskuša naj zmanjšati  gledanje risank itn. Odločimo se za zdravo 
različico, gibanje (Mlakar, 2005). 
 
Kot menijo zdravniki: “Morajo otroci, tako mlajši kot starejši vsak dan na svež zrak. 
Opremljeni z gumijastimi škornji, dolgimi hlačami in nepremočljivim jopičem, pa jim veter in 
dež ne bosta prišla do živega. Norenje na svežem zraku je najboljši trening za zdravje, saj 
koristi gibalom, poživlja krvni obtok in spodbuja presnovo. Otroci pa morajo biti na svežem 
zraku tudi zato, da si krepijo obrambne sposobnosti telesa. Na svežem zraku se sluznice 
navzamejo vlage, se obnovijo in se tako lažje ubranijo okužb” (Nitsch, 2002, 295). 
 
Bivanje v vrtcu in prostoru z več ljudmi je povezano z večjim tveganjem prenosa okužb in 
širjenja nalezljivih okužb ter drugih nalezljivih bolezni, zato je skrb za ustrezne higienske 
ukrepe izredno pomembna naloga vsakega vzgojno – varstvenega zavoda (Seher Zupančič 
idr., 2006). 
 
Z rokami se prenašajo različne nalezljive bolezni, zato je pomembno temeljito umivanje rok 
pred jedjo, po uporabi sanitarij in po vsakem delu, kjer si umažemo roke. Za sušenje rok je 
potrebno uporabiti papirnate brisače za enkratno uporabo. Mlajši otroci na si umivajo roke 
pod nadzorom vzgojiteljic. Umivalniki za umivanje rok v vrtcu naj bodo ustrezno opremljeni 
in nameščeni v višini, prilagojeni starostni skupini otrok. Na voljo mora biti topla In hladna 
pitna voda (Gabrijelčič – Blankuš, Pograjc in Gregorič, 2005, 36). 
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2. BOLAN OTROK 
 
Da otrok zboli v prvem mesecu, ko je vključen v jasli, je pričakovano. Navadno je najhuje 
prvo zimo, nato do tretjega leta pogostost obolevanja pade. Otroci, stari okoli enega leta, 
imajo najmanjšo odpornost. Protitelesc, ki so se z matere na otroka prenesla v času 
nosečnosti, v njihovi krvi ni več. Velik razlog za večjo obolevnost pa je tudi način življenja 
toliko starih otrok – veliko so na tleh, se plazijo, vsako igračo še vedno vtaknejo v usta. Tako 
se hitro okužijo. Ni pa pri vseh enako, saj je odpornost pri posameznih otrocih različna. 
(Grmek Martinjaš, 2009).  
 
Malo je otrok, ki nikoli ne zbolijo. Zato je pomembno, da so vzgojitelji informirani, kdo je 
povzročitelj bolezni, ki se je pojavila pri otroku, kakšne so značilnosti mikrobov, ki so vstopili 
v otrokovo telo. 
 
Povzročitelji nalezljivih bolezni so mikroorganizmi. To so organizmi, ki s prostim očesom 
niso vidni: virusi, bakterije, glive in paraziti (Eberl Gregorič in Ribič, 2009). 
 
2.1 VIRUSI 
Najmanjši mikrobi. Virusi nimajo lastne presnove in se lahko razmnožujejo samo v živi celici. 
Nekateri izmed virusov lahko živijo dolgo časa v neaktivnem stanju zunaj celice gostitelja, 
kar pripomore k širjenju z ene osebe na drugo (Eberk Gregorič in Ribič, 2009). 
 
2.2 BAKTERIJE 
So različnih oblik, za opazovanje potrebujemo posebna barvanja in svetlobni mikroskop s 
tisočkratno povečavo (Eberk Gregorič in Ribič, 2009). 
 
2.3 PARAZITI (zajedavci) 
So živali ali rastline, ki stalno ali občasno živijo na račun drugega organizma. Od svojega 
gostitelja dobivajo hrano in kritje, včasih pa ga gostitelj tudi prenaša in širi. Glede na trajanje 
zajedanja parazite delimo v začasne, npr. komarji, muhe, klopi, stenice ipd. in stalne, npr. 
gliste, uši itd. Življenjsko pomembni so tudi najrazličnejši načini vstopa v gostitelja (način 
okužbe) in širjenja po telesu. Mnogo parazitov se prenaša z enega gostitelja na drugega z 
neposrednim stikom (Logar, 2010, 11-14). 
 
2.4 GLIVICE 
Na kožo se prenesejo najpogosteje iz vlažnih in toplih tal, kje se zadržuje veliko število ljudi, 
najlažje jih otroci in odrasli dobijo v bazenih in kopališčih (Dolenc Voljč, 2012). 
 
Spore glivi prinesejo ljudje, ki imajo na stopalih okužbo, ki je ne zdravijo ali zanjo ne vedo. 
Redkejši je neposreden prenos gliv z dotikom okuženega človeka. Okužba je mogoča tudi 
preko predmetov za nego nohtov in kože, brisač in obutve ter v domačem okolju, kjer se 
praviloma ne prenese na vse družinske člane, čeprav so ji le ti vsi enako izpostavljeni (Dolenc 
Voljč, 2012) 



3 
 

 

3. OKUŽBA  
 
“Okužba je proces, pri katerem mikrobi (npr. bakterije) vdrejo v telo,, kjer se razmnožujejo. 
Posledica je lahko okvara tkiv in organov in razvoj bolezenskih znakov. Na izid okužbe 
vplivata bakterijska patogenost in gostiteljska odzivnost” (Gubina in Ihan, 2002, 65). 
 
Patogen je zajedavec, ki lahko povzroči bolezen. Stopnja patogenosti je odvisna od vrste 
zajedavca. Nekateri mikrobi že v zelo majhnem številu povzročijo bolezen, druge le, če so 
prisotni v milijonskem številu.  Vstopno mesto za patogene bakterije so telesne površine, ki 
jih sestavljajo koža in sluznica. Če je koža zdrava, učinkovito varuje notranjost telesa pred 
vdorom mikroorganizmov. Če je koža poškodovana ali okvarjena (rane, opekline, vnetne in 
druge bolezenske spremembe), bakterije prodrejo globoko v tkiva, poleg tega pa je dodatno 
izpostavljena hitremu širjenju bakterij (Marolt-Gomišček, 2002). 
 
3.1 SPLOŠNI ZNAKI INFEKCIJSKIH BOLEZNI 
Zgodnji znaki: bolnik se slabo počuti, boli ga glava, je neskoncentriran, utrujen, nima apetita 
itd. V primeru, ko jo povzroči zajedavec, bolezen napreduje, se pojavijo simptomi, ki kažejo 
na vnetje, in sicer: rdečina, oteklina, bolečina, zvišana telesna temperature, mrzlica, boleče 
mišice, dehidracija itd. (Marolt-Gomišček, 2002, 20). 
 
3.2 OSLABEL IMUNSKI SISTEM 
Okvare imunskega sistema prepoznamo po tem, da sistem ne opravlja svoje osnovne naloge – 
boja proti bolezenskim mikrobom. Če imamo oslabel imunski sistem, nismo odporni proti 
nalezljivim in tudi drugim boleznim. Imunski sistem dobro loči med telesu lastnimi in tujimi 
molekulami. Vsako snov, ki jo spozna za tujo in izzove imunski odziv, imenujemo antigen. 
Proti antigenom telo tvori protitelesa, ki antigene onesposobijo, razgradijo in odstranijo. A 
včasih se zgodi, da telo ne razlikuje med tujimi in lastnimi snovmi, zato začne tvoriti 
protitelesa, ki napadejo lastno tkivo, tako nastanejo različne avtoimunske bolezni (Marolt-
Gomišček, 2002). 
 
Na imunski sistem pa  vplivajo različni dejavniki: 

 dednost (nimamo vpliva), 

 telesna aktivnost (gibanje na svežem zraku), 

 psihično stanje (pozitivna čustva: veselje, radost, sreča…), 

 prehrana (zdrava in uravnotežena), 

 zadostni vnos tekočine, 

 počitek (Golenhofen, 2009). 
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5. VLOGA VZGOJITELJA PRI PREPREČEVANJU 
NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU 

 
Da bi vzgojitelj ukrepal pri preprečevanju okužbam, je pomembno, da poskrbi za temeljito 
vsakodnevno prezračevanje prostorov. Tako se bistveno zmanjša število virusov in bakterij, ki 
krožijo po prostoru. Širjenje nalezljivih bolezni lahko ustavimo z doslednim, pravilnim in 
temeljitim umivanjem rok, skrbjo za prezračevanje prostorov ter kvalitetno higieno in čiščenje 
toaletnih prostorov, s čiščenjem in razkuževanjem površin, ki se jih dotikajo ljudje množično 
(vodovodne pipe, kljuke…). Pedagoški delavci morajo poleg tega, da stalno skrbijo za higieno 
svojih rok, skrbeti tudi za to, da so umite roke otrok. Mlajšim pri tem pomagajo, starejše pa 
nadzirajo in jih spodbujajo, da jim umivanje rok pred določenim opravilom in po njem pride v 
navado (Higienski režim vrtca Mala akademija, 2018, 3). 
 
5.1 Ravnanje ob pojavu nalezljive bolezni v vrtcu 
Naloga vzgojitelja je, da opazuje otroka in ga spremlja. Kot govori zakon o vrtcih (2005) je 
temeljna naloga vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete 
življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti. 
 
Kadar otrok nenadno zboli v vrtcu in obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen, mu je treba do 
prihoda staršev omejiti stike z drugimi otroki. Pri tem upoštevamo ukrepe za preprečevanje 
širjenja nalezljivih bolezni glede na prisotne bolezenske znake (driska, kašelj, izpuščaj...). Z 
izključitvijo otrok z okužbo oziroma nalezljivo boleznijo pomembno zmanjšamo tveganje za 
širjenja bolezni na druge otroke in zaposlene. Otroke s kroničnimi ali drugimi osnovnimi 
obolenji je potrebno individualno obravnavati z vidika potrebe po dodatni zaščititi (NIJZ, 
2013). 
 
Pogosto je težko preprečiti širjenje virusnih okužb, ki se prenašajo po zraku (prehladna 
obolenja, gripa, črevesne virusne okužbe). Zato moramo starše še posebej spodbujati, da 
ukrepajo po navodilih zdravnika in otroke obdržijo doma, ko kašljajo, kihajo, imajo drisko, 
vročino, izpuščaj, dokler ne preneha njihova kužnost (NIJZ, 2013). 
 
5.2 Obveznosti staršev ob pojavu nalezljive bolezni v vrtcu 

 Ko vrtec obvesti starše, da je njihov otrok bolan, se morajo potruditi, da čim prej 
pridejo ponj. 

 Starši naj vrtec čim prej obvestijo o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel njihov 
otrok (po pregledu pri otrokovem zdravniku ali pediatru infektologu). 

 Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca (IVZ, 2012, 17). 
 

5.3 Pogoji za vrnitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni 
O vrnitvi otroka v kolektiv presodi otrokov izbrani zdravnik.  Otrok, ki je prebolel črevesno 
nalezljivo bolezen, naj se vrne v vrtec, ko je minilo najmanj 48 ur po zadnjem odvajanju 
tekočega iztrebka oz. bruhanju. Otrok ne sme imeti drugih znakov okužbe, npr. povišane 
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telesne temperature, krčev v trebuhu. Če bi se driska in/ali bruhanje pri otroku, ki je 
izločevalec povzročitelja črevesne okužbe, ponovila, mora ponovno ostati doma. Otrok v 
vrtcu mora biti zdrav (IVZ, 2012, 17). 
 
5.4 Ukrepi ob pojavu nalezljivih bolezni v vrtcu 
»O izbruhu nalezljive bolezni govorimo, če se pojavi v določenem časovnem obdobju 
povečano število med seboj povezanih primerov iste bolezni pri otrocih v eni ali več 
skupinah, npr. vsaj trije primeri črevesne nalezljive bolezni v 36 urah.« (Rok Simon, 2011, 
16). 
 
Vloga vzgojitelja ob pojavu nalezljivih bolezni: 

 temeljito zračenje prostorov (na dve uri), 

 zamenjava vse posteljnine,  

 razkuževanje kljuk, 

 čiščenje sanitarij in kahlic, 

 pranje mehkih igrač, 

 lesene in plastične igrače očistimo z vodo in detergentom, 

 umivanje rok, 

 higiena kašljanja in kihanja (naučimo otroke o pravilnosti), 

 pri deljenju hrane upoštevamo pravilno rokovanje s hrano, 

 večkrat z mokro krpo očistimo površine v igralnici (predvsem tla), 

 obvestiti vse starše v vrtcu o pojavu nalezljive bolezni (But, 2012). 
 
5.5 Zavrnitev otroka ob prihodu v vrtec 
Po predhodnem pisnem dogovoru med starši oz. skrbniki in vrtcem ob vpisu otroka v vrtec 
lahko osebje vrtca zavrne otroka ob prihodu v vrtec, kadar starši navedejo, da ima otrok 
katerega koli izmed naštetih znakov ali bolezni: 

 vročina, neobičajna utrujenost, razdražljivost, težko dihanje, neprestan jok ali otrok 
kaže druge znake bolezni. 

 Driska (voden iztrebek , 2-krat/dan, primes sluzi, krvi). 

 Bruhanje (2-krat v 24 urah), če bi lahko šlo za okužbo (podobni znaki pri drugih 
družinskih članih, otrocih v vrtcu) in/ali pretečo izsušitev (dehidracijo). 

 Razjede v ustih in slinjenje, razen če zdravnik izključi infekcijsko naravo bolezni. 

 Izpuščaj z vročino/brez vročine ali s spremembami počutja, obnašanja ali drugimi 
bolezenskimi znaki, dokler zdravnik ne izključi nalezljive bolezni in potrdi, da otrok 
ni kužen. 

 Gnojno vnetje oči, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen. 

 Gnojne kožne spremembe (impetigo), dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen 
(oziroma po 48 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja, če so gnojne rane pokrite). 

 Uši do naslednjega dne po razuševanju. 

 Garje do končanega zdravljenja. 

 Streptokokno vnetje žrela (angina), škrlatinka, dokler zdravnik ne odloči, da je otrok 
sposoben za vrtec (oziroma po 24 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja). 
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 Vodeni mehurčki, dokler zdravnik ne izključi infekcijske bolezni. 

 Norice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (5 dni po pojavu značilnega 
izpuščaja oziroma ko ni več svežih mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo). 

 Ošpice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oziroma po 4 dneh po 
pojavu značilnega izpuščaja). 

 Oslovski kašelj, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oziroma po 5 dneh 
od začetka antibiotičnega zdravljenja, oziroma po 21 dneh, če ni bilo antibiotičnega 
zdravljenja). 

 Mumps, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oziroma po 5 dneh po 
pojavu značilne otekline). 

 Zlatenica, dokler zdravnik ne izključi infekcijske etiologije. 

 Hepatitis A, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oziroma po 14 dneh po 
pojavu prvih znakov bolezni, oziroma po 7 dneh po pojavu zlatenice). 

 Tuberkuloza, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (IVZ, 2012, 18). 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Najpogosteje se v vrtcu pojavijo izbruhi virusnih črevesnih nalezljivih bolezni. Takoj za njimi 
so kapljične nalezljive bolezni, ki se pojavljajo v hladnejši polovici leta. Kadar pride do suma 
izbruha nalezljive bolezni, je vrtec dolžan obvestiti območni Zavod za zdravstveno varstvo ter 
izvajati ukrepe v zvezi s preprečevanjem okužbe. Starše o izbruhu nalezljive bolezni 
obvestimo preko oglasne deske. Običajno na obvestilo napišemo značilne simptome, na katere 
naj bodo pozorni ter značilen potek bolezni. Tako so starši pripravljeni na morebiten izbruh 
nalezljive bolezni oziroma lahko poskrbijo za drugo obliko varstva ter otroka za čas izbruha v 
vrtec ne vozijo. Velikokrat se ob izbruhih nalezljivih bolezni za začasno »domačo« obliko 
varstva odločijo starši, ki pričakujejo novega družinskega člana ali pa tisti, ki imajo doma 
dojenčka (Bolan otrok in vrtec, 2018). 
 
Izcedek iz nosu (ki po navadi ni prozoren, ampak rumeno zelen), solzne oči, neješčnost, 
kašljanje, utrujenost, razdražljivost in nakazuje, da otrok ni tak kot po navadi v vrtcu. Kmalu 
ugotovimo, da ima otrok še povišano telesno temperaturo in lahko rečemo, otrok je zbolel. 
Velikokrat se vprašamo, ali lahko vzgojiteljice, ki nimamo primerne izobrazbe, rečemo, otrok 
ima nalezljivo bolezen. Ja, opazile smo spremembo pri otroku, dovolj je, da pokličemo starše 
in jih o tem obvestimo. Ne postavljamo diagnoze, za to nismo usposobljene, lahko pa 
povemo, kaj se dogaja z otrokom. Velikokrat se zgodi, da že pred znaki, ko je potrebno 
obvesti starše, pokličemo in povemo, kako se njihov otrok obnaša in kakšno je njegovo stanje.  
Ker ima otrok povišano telesno temperaturo (npr. drisko, bruha …), takoj pokličemo starše, 
da pridejo po svojega otroka. Če ocenimo, da gre za nalezljivo bolezen in so tudi drugi otroci 
izpostavljeni bolezni, otroka izoliramo od skupine. Vzgojiteljica in otrok se skupaj umakneta 
v miren prostor. Otroku pripravimo ležalnik, čaj, vodo in tam počakava na starše. Vse te 
podatke je dobro imeti v higienskem režimu vrtca, o katerem obvestimo starše otrok. 
 
Otrok mora biti v vrtcu zdrav, razigran in vesel, potem mu je vrtec veselje in v skupino 
prihaja rad. Če pa je otrok bolan, mu vrtec ne predstavlja ničesar dobrega, le težavo in nujo. 
Zato je prav, da otrok pride v vrtec zdrav, saj tako ne ogroža sebe, drugih otrok in strokovnih 
delavcev vrtca. 
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