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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)
2

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 (MaroltGomišček, 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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4. N
NAJPOG
GOSTEJŠE NA
ALEZLJIIVE BOLEZNI V VRTC
CU
“Nalezljjiva (tudi infekcijska)
i
bolezen jee bolezen, ki
k se nepossredno ali pposredno prenaša s
klicenossca ali bolnne osebe, z okužene
o
ali bolne živalli na zdravo osebo. Meed nalezljivee bolezni
spada m
množica različnih bolezzni z zelo raazličnimi siimptomi, veelikokrat sppecifičnimi glede na
povzroččitelja. Lahkko se pojaviijo kmalu ppo okužbi, na
n primer po
o nekaj dneh
eh (npr. preh
hlad), ali
pa se raazvijajo počaasi, lahko tu
udi več let ((npr. aids). Med
M njimi so
s bolezni, kki so lokalizzirane in
zajamejo le določčen predel organizmaa, ali pa so
s generalizzirane in jje prizadet celoten
organizeem. Nekateere potekajo
o pri imunssko neoslab
bljenih posaameznikih sskorajda neeopazno,
spet druuge lahko imajo smrrtonosne poosledice. Za
Z potek bolezni je bbistvenega pomena
sposobnnost imunskkega sistem
ma, da preemaga povzzročitelja. Za
Z mnoge nalezljive bolezni
obstajajo učinkovita zdravila,, ki delujej o specifičn
no na povzrročitelja (nppr. antibiottiki proti
bakterijskim povvzročiteljem
m, protiglivvična zdraavila protii glivičnim
m povzroččiteljem,
protiviruusna zdravvila proti virusom).
v
Prroti nekateerim povzro
očiteljem oobstajajo ceepiva, ki
ščitijo ccepljeno oseebo pred oku
užbo (npr. ttetanus, dav
vica ...)” (W
Wikipedija, 22018).
Nastaneek nalezljivve bolezni lahko preeprečimo, če
č na kateerem koli koraku prekinemo
epidemiiološko veriigo.

Slika
S
1: Vogllarikova veriiga.

Vogralikova verigga: povezuje pet pom
membnih deejavnikov oziroma
o
koorakov za nastanek
n
bolezni in sicer: vir
v okužbe – rezervoar
ar; pot pren
nosa; vstopn
no mesto – vrata; inv
vazivnost
(napadaalnost); tokssičnost štev
vilčnost mikkroorganizm
mov ali virulenca; dovvzetnost, od
dpornost
gostiteljja ( Zadraveec, 2009).
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4.1 K
KAPLJIČNE NALEZL
LJIVE BO LEZNI
Se prennašajo prekoo kapljic slu
uzi okuženeega človeka,, ki je v našši bližini kihhal in kašljaal, mi pa
smo nehhote vdihniili te kapljice. Kapljiččne nalezljiv
ve bolezni delimo na okužbe zgo
ornjih in
spodnjihh dihal (Maarolt-Gomišček, 2002).
4.1.1 O
Okužbe zgorrnjih dihal
4.1.1.1 Nahod

Slikaa 2: Nahod.
Dostopnoo na: http://druzzina.enaa.com/S
Shopping/Kaj-ppotrebujem/Kak
ko-ucinkovito-o
ocistiti-otroski-nnosek.html [18. 2. 2018],

Je vnetje nosne sluuznice, ki gaa običajno ppovzročajo virusi. Gre za nenevarrno okužbo,, ki hitro
mine.
mi:
Simptom
 IIzcedek iz nosu,
n
ki je najprej
n
vodeen in prozorren, čez čas postane sluuzast in rum
menkast.
 O
Otekla sluznica in zam
mašen nos.
 K
Kihanje.
 Srbenje nossu,
 P
Praskanje po
p grlu.
Za dojenčke je nahhod zelo obrremenjujoč in lahko po
ostane nevarren, saj če sso zgornja dihala
d
že
malo otečena, lahkko pride do kratke
k
sape (Andreae id
dr., 2009).
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4.1.1.2 Prehlad

Sllika 3: Prehlaad.
Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].

Je najpogostejše vnetje
v
zgorn
njih dihal, ki ga povzzročajo virusi in najppogostejši vzrok
v
za
odsotnoost otrok izz vrtca. Oku
užba se zello hitro širii. Čas med
d okužbo inn začetkom
m bolezni
(inkubaacijska dobaa) je 1-3 dni. Bolezen laahko traja od
o 1 do 2 ted
dnov.
Simptom
mi:
 ttekoč izceddek iz nosu,
 kkihanje,
 ppekoče boleečine v grlu
u,
 ssuh kašelj,
 zzvišana teleesna temperratura (Strahh, 2012)
Pojavijoo pa se lahkko dodatni znaki:
z
 hhripavost, pekoč
p
občuttek v očeh,
 bbolečine v ušesih,
u
 rrazpokana koža
k
na nossu (Marolt-G
Gomišček, 2002,
2
70-71).
»Da so otroci ves čas prehlajeni, je norm
malno in nii nujno znaak izrazito sslabe odporrnosti. V
povpreččju so v prredšolskem obdobju prrehlajeni šeest- ali večkrat na letoo, pri čemeer imajo
včasih povišano teemperaturo, včasih nee. V tem obdobju
o
priidejo otrocci v stik z več kot
dvestotiimi različnim
mi virusi, ki
k pa ne povvzročajo veččjih težav dihal. Če se otrok okužii, razvija
njegov imunski sisstem protiteelesa proti ppovzročitelju, s katerim
m se je okužžil. Sčasom
ma zgradi
imunskii sistem vsee več protitteles, da bii bilo zdrav
vstveno stan
nje preko ccelega leta čim
č bolj
uravnotteženo. Vsaka okužba močno vpliiva na imun
nski sistem tako, da jee odpornost začasno
18-119).
oslabljeena. Zato se pojavijo zaapleti: virusnni okužbi slledi bakterijjska« (Nitscch, 2002: 11
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4.1.1.3 Gripa

Slika 4: G
Gripa.
Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].

Je nalezzljiva bolezzen, ki se prenaša
p
s kkapljicami kužne sluzii ob kašljan
anju in kihaanju. Od
okužbe do nastankka bolezni (iinkubacijskka doba) min
ne od 1 do 3 dnevi. Veečji otroci zbolijo
z
z
C
s sp
premljajočim
mi simptom
mi gripe.
nenadnoo visoko teemperaturo, celo do 4 1 stopinj Celzija,
Vročinaa traja 2 do 5 dni nepreekinjeno. Poo 4 dnevu se
s zdravstveeno stanje zzačne izboljševati, a
zelo izraazit postanee kašelj, ki je
j suh in lahhko traja še od 10 do 14 dni. Pri m
mlajših otroccih pa se
ob visokki vroči pojavijo še vro
očinski krči , bruhanje, včasih je prrisotna blagga driska, bo
olečine v
ušesih inn izpuščaji na koži (NIIJZ, 2016).
Simptom
mi:
 vvisoka vroččina,
 m
mrzlica,
 gglavobol,
 bbolečine v mišicah,
m
 nneješčnost,
 bbruhanje,
 uutrujenost
 ssuh in dražeeč kašelj (Sttrah, 2012)..
Gripo laahko prepreečimo s cep
pljenjem, kii pa ga je potrebno
p
letno obnovitii. Najprimeernejši je
jesenskii čas. Za otroke je cepljenje
c
ppriporočljivo
o, če imajo
o bolezen s kronično
o astmo,
sladkornno boleznijo in oslabljjen imunskki sistem. Starši morajo
o v vrtec spporočiti, zaa kakšno
boleznijjo je zbolel njihov otro
ok, da bo boolezen lažjee prepoznati ob pojavuu okužbe (S
Stoppard,
2007, 5334).
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vročinaa
kašelj
glavobool
bolečine v mišicah
h
utrujen
nost, šibkosst

GR
RIPA
vissoka vročin a je za gripo
o tipična
(naad 38 °C) inn traja 3–4 dni
d
izrrazito suh kaašelj, ki se pogosto
p
razzvije v hujšoo obliko
pogost in izraazit
tip
pične in poggosto močneejše
zello velika, trraja dolgo časa, celo
2–
–3 tedne
nastopi takoj iin je izrazita
red
dko
red
dko
red
dko
se pojavijo neenadoma in naenkrat

PREHLA
AD
se pojavi reedko
pokašljevannje
se pojavi reedko
se pojavijo redko oz.
so neizrazitte in blage
zelo blaga

se nikoli nee pojavi
izčrpan
nost bolnikaa
pogosto
zaprt n
nos
pogosto
kihanjee
pogosto
vneto ggrlo
se začnejo ppojavljati počasi
p
nastop bolezenskih
in se stopnjjujejo
znakov
Tabela 1: kako loči
čimo gripo od
o prehlada ?
(http://w
www.ringarraja.net/clan
nek/prehlad--gripa-ali-an
ngina_1060
0.html, 17. 22. 2018)
4.1.1.4 Vnetje grlla

Slika
S
5: Vnetjje grla.
Dostopn
no na: https://ssl.maghar.net/?p
p=13574 [18. 2.
2 2018].

Nastopii, ko skozi grlo vstopiijo v telo vvirusi, občasno tudi baakterije, ki grlo okužijjo. Traja
manj koot 7 dni. Naačeloma bolezen ni nevvarna, a pri majhnih otrrocih oteži ddihanje, če pride do
resnih zzapletov, se lahko pojav
vi krup (lajaajoč kašelj) (Stoppard, 2003, 225) .
Simptom
mi:
 sspremembaa glasu (hrip
pavost)
 ssuh kašelj,
 vvročina.
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4.1.1.5 Vnetje sreednjega ušeesa

Slika 6: Vn
Vnetje srednjeega ušesa.
Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].

Je najpoogostejše vnetje
v
pri majhnih
m
otroocih, čepraav ga povzrročajo virussi. Najpogo
osteje se
pojavljaa med 6. inn 24. mesecem ter do 55. leta. Ko v Evstahijeevi cevi nasstaja večja količina
tekočinee, se pojavii vnetje. Keer je cev zoožena, je odtekanje tekočine motteno. Zato pride
p
do
zgostitvve in tekočinna postane lepljiva,
l
kerr moti preno
os zvoka in
n okrni sluh (Marolt-Go
omišček,
2002).
Simptom
mi:
 jjokavost,
 nnespečnost,,
 zzvišana teleesna temperratura,
 ššumenje v ušesu,
u
 bbolečine v ušesu,
u
 iizcedek iz ušes
u (Marolt-Gomiščekk, 2002,72).
4.1.1.6 Angina

Slikka 7: Angina
a.
D
Dostopno na: htttp://druzina.en
naa.com/otroci/A
/Angina-lahko-rresno-ogroza-zd
dravje-otrok.htm
tml [18. 2. 2018
8].
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Je vnetjje mandljevv. Povzroča jo bakterijaa streptokok
k. Najpogosteje zbolijoo otroci od 3. do 5.
leta. Boolezen je poggostejša v hladnejših
h
m
mesecih. Ink
kubacija je od
o 12 ur do 4 dni.
Simptom
mi:
 nnenaden začčetek z mrzzlico,
 vvisoka vroččina,
 bbolečine prii požiranju,
 gglavobol,
 bbolečine v trebuhu,
t
 m
močno rdečče žrelo (Strrah, 2012).

4.1.2 Ok
Okužbe spod
dnjih dihal
4.1.2.1 Oslovski kašelj
k

Slikka 8: Oslovsski kašelj.
Dostoopno na: https://med.over.net//clanek/oslovski-kaselj-kako-ra
avnati/ [18. 2. 22018].

kih bolezni otrok do 1. leta. Bo
olezen povvzroča baktterija, ki
Je ena najnevarneejših otrošk
povzročča nastajanjje sluzi v dihalih.
d
Osllovski kašeelj je dobil ime po naapadih kašljja, ki se
končajoo s podobnim
m zvokom, kot bi rigaal osel, nasttanejo pa, ko
k otroku m
med kašljanjem uspe
zajeti saapo. Največčje težave z dihanjem imajo dojen
nčki, saj v telo ne dobbijo dovolj zraka in
poslediččno lahko zaradi
z
pomaanjkanja zraaka umrejo. Napad krččevitega kaš
ašlja se najp
pogosteje
pojavi pponoči in laahko traja do
d 10 tednovv. Otrok po
otrebuje še nekaj
n
tednoov, da si pop
polnoma
opomorre. Hud nappad kašlja lahko povzzroči zaplette, ki pri otroku
o
povzzročijo, da zboli za
sekundaarno okužboo, kot je bro
onhitis ali plljučnica (Stoppard, 200
03, 155).
Simptom
mi:
 kkot prehladd s kašljem,, ki postajaa vse hujši in
i krčevit zaradi
z
prekoomerne sluzzi sproži
bbruhanje.
 Č
Čedalje težj
žje dihanje, napad kašlj
lja pa lahko
o traja tudi eno minutoo ali več (S
Stoppard,
22003, 155).
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4.1.2.2 Bronhitis

Slika 9: Bronhitis.
Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].

Je okužžba sapnikaa in manjšših dihalnihh poti. Pov
vzročitelji so
s v 90 % virusi, reedkokdaj
bakterije. Najpogossteje zbolijo
o otroci podd 5 leti staro
osti (v januaarju in februuarju).
Simptom
mi:
 ttrdovraten kašelj,
k
najprrej suh, kasnneje se pojaavi rumeno zelen izpljuunek.
 Sopenje,
 vvročina (Strrah, 2012).
4.1.2.3 Bronhioliitis

Slika 10: B
Bronhiolitis.
Dostopno na: http://www.rringaraja.net/cllanek/bronhioliitis-pri-dojenckih_5967.html [1
[18. 2. 2018].

Je posebbna oblika vnetja sluzn
nice najmannjših sapniččnih vejic (b
bronhiolov)) globoko v pljučih.
Najpogoosteje se poojavlja pom
mladi in pozzimi. Povzrročajo ga virusi, najpoogosteje prii mlajših
otrocih od 1 leta. Sluznica jee nabrekla iin sluz se povečano
p
izzloča. Prehood zraka v dihalnih
o diha, ima modre usttnice, je treeba takoj
poteh jee oviran in dihanje oteženo. Če otrok težko
obiskatii zdravnika (Stoppard, 2007, 536)..
Simptom
mi:
 hhitro dihanjje,
11






ttežave z dihhanjem,
ppovišana telesna tempeeratura,
m
modre ustniice,
zzaspanost (Stoppard, 2007,
2
536).

4.1.2.4 Akutno vn
netje glasilk
k – Laryngiitis acuta

Slika 11: V
Vnetje glasilkk.
Dostopno na: https://ww
ww.pravljicna.ssi/laringitis [18. 2. 2018].

Najpogoosteje se poojavlja skup
paj s prehladdom. V 90%
% ga povzro
očajo virusi , najpogosteje virus
influencce in virusi,, ki povzroččajo prehladd. Pri pribliižno 10 % ga
g povzročaajo bakterijee. Vzrok
za hripaavost je lahkko tudi alerg
gija ali novootvorba ( Marolt-Gomi
M
išček, 2002)).
Simptom
mi:
Nekaj ddni po kapljični preno
osljivi okužžbi se pojaavi suh, hraapav, lajajooč kašelj, hripavost
h
(Keudell, 2003).

12

4.2 Č
ČREVESNE
E NALEZL
LJIVE BOL
LEZNI
Povzroččitelji vstoppijo skozi usta ali lahkko spremenij
ijo bolezensske znake nna različnih organih
(Strah, 22012).
4.2..1

Rota-viirusi

Slikaa 12: Rotavirrus.
Dostoppno na: https:///zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogostej
ejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2.. 2018].

Rota-virrusi so odpoorni virusi okrogle
o
obliike, ki so vzzrok za črev
vesne težavve. Pravimo jim tudi
»družabbni virusi«, saj se pogo
osteje pojaviijo tam, kjer je več otro
ok skupaj (vv vrtcu). Prrisotni so
skozi ceelo leto, veendar v zim
mskih mese cih najpogo
osteje zboliimo. Ob okkužbi je treeba hitro
ukrepatii, saj zelo hude
h
okužb
be, čeprav rredko, pa veendar povzrročijo prisootnost virusaa v krvi,
prizadettost drugihh organov, vključno s prizadetostjo možgaanov in moožganske ovojnice.
o
Prenašaj
ajo se z umaazanimi rokami, ki jih ootroci nesejo v usta preeko igrač, obblačil itd. Zaplet,
Z
ki
se ga starši tako boojijo, je deh
hidracija, ki je najbolj izrazita
i
pri najmlajših. Ob hudih primerih
p
bo bolnnik napoten v bolnišnicco. Bolezenn traja od 3 do 8 dni. Otroci, mllajši od 5 leet, ki do
desetkraat na dan poleg
p
driskee tudi bruhaajo in večk
krat dnevno izgubljajo ogromno tekočine,
t
postajajo utrujeni in
i brezvoljn
ni. Pomembbno je, da do časa obiščemo zdravvnika in pričnemo z
zdravljeenjem. Poleeg cepljenjaa je najbolljša preven
ntiva umivaanje rok inn primerna higiena.
Posebnoo pozornosst je potreb
bno nameniiti fekalijam
m, ki jih jee potrebno izolirati. Zračenje
Z
prostoroov, izolacijaa od ljudi, posebno
p
če ootrok obisk
kuje vrtec. Pomembno
P
jje, da se zavedamo,
da se vvirus izločaa še tri ted
dne po boleezni (po zaadnjem vid
dnem znakuu), zato ves ta čas
vzdržujeemo stroge higienske pogoje.
p
Rotta-virusi ok
kužijo celicee tankega črrevesja in sproščajo
črevesnni strup, kar povzroči vn
netje črevessja (Podnar, 2012).
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4.2.2

Virusna driska
d

Sllika 13: Virusna driska.
Dostopno na:: http://druzina..enaa.com/otrocci/Virusna-diareeja-in-prava-nega-otroka.html [18. 2. 2018].

Virusnaa driska je vnetje sluznice želodcca in tankeg
ga črevesjaa. To okužbbo prenašajo virusi.
Značilenn znak je odvajanje
o
tekočega bl ata vsaj 3x
x dnevno, ki
k ga lahkoo spremlja povišana
p
telesna ttemperaturaa in bruhanjje. Pomembbno je, da ottroka opazuj
ujemo, da nee dehidrira.
Simptom
mi:
 ootroci se slaabo počutijo
o,
 zzavračajo hrano,
h
 ppojavi se laahko bruhanj
nje prvih 24 do 48 ur po
o okužbi,
 ootroci imajoo drisko cel dan,
 bbolečine v trebuhu,
t
 ppovišana telesna tempeeratura (Virrusna diarejaa in pravilna nega, 201 0).
Simptom
mi dehidraccije:
 vvrtoglavica,
 gglavobol,
 hhladne okonnčine,
 zzmanjšano izločanje urrina,
 ssuha usta,
 iizguba telessne teže (Viirusna diarej
eja in praviln
na nega otro
oka, 2010).
Pomemb
mbno je, kakššno tekočin
no otrok zauužije, priporočljivi napitki:
 ččaj iz posuššenih borovn
nic,
 ččaj iz sladkkega janežaa, komarčkaa, kumine, kamilic in melise (poomirjajo razzdraženo
ččrevo),
 kkorenčkovaa juha,
 sslane palčkee,
 ppretlačena banana,
b
 pprepečenec (Nitsch, 20
002, 154-15 5).
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4.3

K
KONTAKTN
NE NALEZ
ZLJIVE BO
OLEZNI
4.33.1

Impettigo

Slika 14: Im
mpetigo.
D
Dostopno
na: htttps://familias211online.com/sl//impetigo-u-dettej/ [18. 2. 20188].

Impetiggo je kožna bolezen prri otrocih, z visoko sto
opnjo nalezzljivosti, ki se kaže s srbečimi
mehurjii. Mehurčki se pojavijo
o od 2 do 100 dni po oku
užbi. Sprva je koža le ppordela. Pom
membno
je rednoo umivanje rok.
r
Prizadeete so roke, noge in obrraz.
Simptom
mi:
 ppordela kožža,
 s tekočino ali gnojem napolnjeni mehurji (k
ko mehur poči, se na ttistem mesttu pojavi
bbelkasta ali rumena kraasta),
 hhudo srbenjje (Impetigo
o pri otrocihh, 2013).
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4.33.2

Vnetjee oči

S
Slika 15: Vnetje oči.
D
Dostopno na: htttp://www.ringa
araja.net/clanekk/vnetje-oci-kon
njunktivitis-pri-otroku_5103.httml [18. 2. 2018
8].

Je nalezzljiva bolezen, predvseem se to najjbolj opazi v vrtcu, saj se prenašaa iz enega otroka
o
na
drugegaa. Gre za vnetje
v
očessne veznicee, ki se im
menuje konj
njuktivitis. Ločimo dve
d vrsti
nalezljivvih vnetji oči, in sicer, virusno in bbakterijsko (Božičnik, 2011).
Virusnoo vnetje oči je močno nalezljivo iin izgine sam
mo. Oko je pordelo in prisotna je oteklina
vek. Izccedek je bisster in voden. Oči so pprekomerno solzijo, vnetje je omej
ejeno le na eno
e oko.
Pomemb
mbno je, da otrok
o
pogosto umiva rook in ima brrisačo za briisanje očesaa le zase, saj
aj se tako
zmanjšaa možnost prenosa
p
okužbe (Božičnnik, 2011).
Bakteriijsko vnetje oči povzročijo bakt erije, ki lah
hko na oči preidejo izz otrokove kože ali
flore zggornjih dihaal ali preko
o okuženegaa otroka. Večinoma
V
ok
kužba potek
eka na obeh
h očesih.
Očesi stta pordeli in
i boleči, izzcedek je leepljiv in ru
umeno zelen
n (gnojen). Otroka lah
hko moti
svetlobaa. Zjutraj see to najpogo
osteje opazii, saj otrok ne
n more odp
preti oči. O
Okužba preid
de sama,
večinom
ma traja 5 dni. Lahko
o pa obišč emo zdrav
vnika in nam predpišee ustrezna zdravila
(Božičnnik, 2011).
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4.3.3 Naglavna ušivost
Naglavnna ušivost jee kontaktnaa nalezljiva bbolezen, ki je razširjen
na po vsem ssvetu. Najp
pogosteje
se z njoo srečamo v predšolskem
m in šolskeem obdobju. Povzročajo srbenje laasišča. Najp
pogosteje
se prenaašajo preko otroka do otroka
o
z dottikom glavee ali prenossom kape. Č
Če otrok dob
bi uši, je
potrebnno narediti razuševanje
r
e in čiščenjee vseh stvaari v okolju
u otroka. Poomembno pa
p je, da
obvestim
mo vrtec inn druge oseb
be, s katerim
mi smo bili v stiku (Inšštitut za varrovanje zdravja RS,
2010).

Slika 16: Kako
K
odkrijem
mo uši? (Naccionalni inšttitut za javno zdravje, 17.. 2. 2018)

Sliika 17: Kakoo odstranimo
o naglavne ušši (Nacionaln
ni inštitut za javno zdravj
vje, 17. 2. 201
18).
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4.4

IZ
ZPUŠČAJN
NE NALEZ
ZLJIVE BO
OLEZNI
4.
4.4.1

Noricce

Slika 18: Norice.
N
Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].

Norice so bolezenn z izpuščaji. Povzročaa jih virus noric, ki see prenaša s kapljično okužbo.
Prebolijjo jih skoraj
aj vsi otroci. Nalezljivee so že od 2 do 3 dni pred izbruhhom izpuščaaja in še
približnno en tedenn, ko so se mehurčki posušili. In
nkubacijska doba trajaa od 12 do 21 dni.
Začnejoo se z rahloo povišano telesno tem
mperaturo, otroci tožijo, da jih b oli glava, lahko
l
pa
sploh niimajo težavv, če odmisliimo srbeče izpuščaje (A
Andreae idrr., 2009).
Simptom
mi:
 kkožne rdečiine, ki se sp
premenijo v vodne meh
hurčke (ti po
očijo in moččno srbijo).
Predenj se dokončno pozdrav
vijo, se nareedijo kraste. Izpuščaji se običajnoo razširijo po
p celem
telesu. Č
Če si otrok mehurčke
m
praska
p
pogoosto nastanejjo brazgotin
ne (Andreaee idr., 2009,, 119).
Virus see prenaša prreko posteljice predvseem v prvih 3 mesecih nosečnosti.
n
R
Redkokdaj pride do
okvar plloda, če pa pride, je ta huda. Če m
mati zboli 5 dni
d pred porodom ali 2 dni po njem
m, se pri
novorojenčku razvvije generalizirana okkužba, ki se
s pri 30 % konča s smrtjo (M
Marolt –
Gomiščček, 2002).
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4.
4.4.2

Ošpicce

Slika 19: Ošpice.
O
Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].

So po vvsem svetu razširjena,
r
močno
m
naleezljiva bolezzen, ki jo povzroča virrus ošpic. Ošpice
O
se
prenašaj
ajo s stikom
m z okužeeno osebo. Oseba je kužna 4 dni
d pred izzbruhom izzpuščaja.
Inkubaccija je od 100 do12 dni.
Simptom
mi:
 vvisoka vroččina, nad 39°C,
 kkašelj,
 nnahod
 vvnetje očesnne veznice
 ppo 3 dneh se
s v sluznicii lic v ustih se pojavijo mali belkassti madeži ((koplikove pege),
p
 3 ali 4 dan se pojavi značilen
z
sveetlo rdeči izzpuščaj za ušesi
u
in na obrazu in se
s potem
rrazširijo po celem telessu.
 P
Po 3 do 4 dneh izpušščaji izginej
ejo. Ošpice puščajo do
osmrtno zašščito pred ponovno
p
ookužbo (Keeudel, 2003)).
Od letaa 1968 je v Sloveniji uvedeno oobvezno ceepljenje pro
oti ošpicam
m. Od leta 1984 je
precepljjenost za drrugi odmereek cepiva zeelo visoka, nad 95%. V zadnjih leetih se pojaavljajo le
še posaamezni prim
meri bolezn
ni. V letihh po uvedb
bi cepljenjaa obolevajoo starejši otroci
o
in
adolesceenti (Marolt-Gomišček
k, 2002).
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4.4.33

Peta bollezen

Slika 20: Peta otrroška bolezen
n.

Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].

Peta bollezen je otrooška bolezeen, ki jo povvzročajo virrusi. Obolijo
o predvsem predšolski in šolski
otroci. Nalezljiva je en ted
den pred iizbruhom ognjeno
o
rdečih izpušččajev na licih.
l
Je
najnevaarnejša, če se z njo okužži nosečnicaa v prvem trimesečju,
t
saj
s lahko sleedi okužba otroka v
maternici in povzrroči smrt šee ne rojenegga otroka. Virus
V
lahko
o pri otrokuu povzroči spontani
splav, ookvare možžganov, spreemembe naa srcu, slab
bokrvnost in
n spremembbe na koži in očeh
(Žnidarššič Eržen, 2013).
2
Poteka v dveh faza:
1. faza sse kaže s sim
mptomi: utrrujenost, glaavobol, boleečine v mišiicah in vroččina.
2. faza, sledi 18. dan
d po okužžbi: izbruh izpuščaja na
n licih (obllika metuljaa) (Žnidaršiič Eržen,
2013).
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4.4.44

Šesta bo
olezen

Slika 21: Šesta otroka
a bolezen.
Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].

Je pogoosta virusnaa okužba otrroške dobe. Najpogosteje jo dobi otrok med 7. in 13. mesecem.
m
Virus se prenaša kapljično
k
in
n se v začčetku kaže s 3-dnevno
o nenavadno
no povišano
o telesno
temperaaturo, ko le ta pade, see pojavi izpuuščaj. Vidn
ni so krožni izpuščaji ddo 5mm. Najprej se
pojavijoo na trupu, nato
n se razšširijo na okoončine in vzztrajajo od 1 do 2 dni. B
Bolezen se pojavlja
preko ceelega leta, največ
n
pa jih je zaznannih spomlad
di in jeseni. Ko se pojavvi izpuščaj, otrok ni
več kužžen. Inkubaacija traja od
o 10 do 1 5 dni. Nek
kateri otrocii pred izbruuhom šestee bolezni
kažejo znake prehhladnega ob
bolenja: izccedek iz no
osu, zamašeen nos, kaššelj, pordello žrelo,
majhne razjede na jezičku itn
n., to ni nevvarno in miine spontano. Diagnozzo postavi zdravnik,
z
mo k zdravn
niku. Otrok
k mora poččivati in veeliko piti
zato obb pojavu izppuščaja otrroka peljem
(Žnidarššič Eržen, 2013).
2
4.4.
4.5

Škrlatiinka

Sliika 22: Škrla
atinka.
Dostoppno na: https://
//zastarse.si/otro
oci/otroske-boleezni/najpogosteejse-bolezni-ki-jjih-otrok-dobi-vv-vrtcu/ [18. 2. 2018].
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Je nalezzljiva bakteerijska boleezen, ki jo povzroča bakterija
b
strreptokok, taa je povzro
očiteljica
angine in vnetja žrrela. Ta se pojavi pri otrocih mlajših od 3 let. Prenašaa se kapljiččno ali z
okuženiimi predmeeti. Prenos je
j možen tuudi od zdraavih otrok, ki so bili v stiku z obolelim.
o
Pojavi sse po kratki inkubacijsk
ki dobi, ki trraja od 2 do
o 4 dni (And
dreae idr., 22009).
mi:
Simptom
Žrelna sstena je tem
mno rdeča, jezik
j
je na zzačetku bellkasto obložžen, kasnejee postane malinasto
m
rdeč. Izzpuščaj se pojavi
p
v 2 do
d 4 dnevihh in se kaže z drobnim
mi, gostimi in rdečimi pikami.
Začne sse v dimljahh, nato se po
ostopoma šiiri po celem
m telesu, le okoli ust nee. Od 1 do 3 tednov
od pojaava bolezni izpuščaj zbledi
z
in kooža se olup
pi. Lahko povzroči
p
huude zaplete,, zato je
uvrščenna med nevvarne bolezn
ni otrok. O
Ob sumu naa škrlatinko
o je otroka potrebno peljati
p
k
zdravnikku. Če je bris
b žrela pozitiven, m
mora otrok jemati
j
pred
dpisana zdraavila. Za šk
krlatinko
otrok laahko zboli večkrat,
v
poleeg otroka tuudi odrasli, saj ta nalezzljiva bolezeen ne daje imunosti
i
(Andreaae idr.,20099: 118).

4.4
4.6

Bolezeen dlani, usst in podpla
atov

Slika 223: Bolezen dlani, ust in podplatov.
p
Dostopno na: https://zastarse
h
.si/otroci/otroskke-bolezni/boleezen-rok-nog-in-ust-pri-otrocihh/ [18. 2. 2018]].

k, pri katerii ni potrebn
no posebno zdravljenje . Inkubacijsska doba
Je blagaa virusna boolezen otrok
je od 4 do 6 dnii. Izpuščaj se pojavi na dlaneh, podplatih in področjju zadnjice. Boleči
mehurčkki so v ustnni votlini, šee posebej naa jeziku in na
n mehkem
m nebu. Vroččina traja od
o 4 do 5
dni. V eenem tednuu izgine vro
očina in izppuščaj. Pren
nos okužbe pa poteka preko slinee, nosnih
izločkovv in blata.
Simptom
mi:
 vvročina,
 bbolečine v žrelu,
ž
 kkožni izpušščaji (Inštitu
ut za varovaanje zdravja Republike Slovenije, 22012).
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4.5 PA
ARAZITI
Črevesnni zajedavcii lahko prid
dejo v orgaanizem otro
ok še poseb
bej z uživannjem divjih
h rastlin.
Zelenjavvo in sadje je potrebno
o oprati. Z zajedavci pa
p se lahko okužimo tuudi, ko se igramo
i
s
hišnimi ljubljenčkii, in si slab
bo ali celo pozabimo umiti
u
roke. Vrtanje poo nosu, nerrvoznost,
premetaavanje pred spanjem, bledica,
b
tem
mni kolobarjji okrog očii, utrujenostt, srbenje ob
b zadku,
so znakii, ki kažejo da se je otrrok okužil z glistami. Otroka
O
je potrebno odpeeljati k zdraavniku in
opravitii primerne preiskave
p
(D
Dolinar, 20110).
4.5.1

Navadna
a glista

Slika 224: Gliste.
Dostop
pno na: http://w
www.behealthy.ssi/gliste/ [18. 2. 2018].

Navadnna glista je dolga
d
30 cm
m in živi v ttankem črev
vesju človek
ka. Če otrokk poje slabo
o oprano
zelenjavvo ali sadje,, ki so z jajččeci onesnaažena hrane,, se v želodccu izležejo ličinke. Preegriznejo
sluznicoo tankega črevesja
č
in vdrejo v krri, ki jih neese skozi jeetra od tam v srce in v pljuča.
Ličinke medtem rastejo.
r
Najjvečkrat jihh s slino vred med sp
panjem poggoltnemo. In
I zopet
naredijoo krog. In v tankem črevesju se raazvijejo odrrasle gliste. Gliste se eenostavno prenašajo
p
od enegga do drugeega družinsskega članaa, zato jih je
j pogosto potrebno oodpravljati pri vseh
hkrati (S
Stoppard, 2003, 94).
Simptom
mi:
 oobčasen sm
mrad iz ust,
 nnemirnost,
 sslabo razvijjanje,
 ssrbenje v grrlu in nosu (Strah,
(
20122, 24).
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4.5.
5.2

Podanččica

Sliika 25: Poda
ančica.
Dostopno na: http://www
w.tosemjaz.net/ee-svetovalnica/v
/viewtopic.php?t=8992450 [188. 2. 2018].

p
1 cm
c dolga inn najraje ležee jajčeca
Podančiica živi v čllovekovem debelem črrevesju, je približno
ponoči v okolici danke. S tem
m povzroča srbenje, ottrok se praska in je nem
miren. Jajčeca tako
pridejo za nohte inn na roke. Če se otrook dotakne ust, že pren
naša jajčecca v usta, od
o tam v
O
je hitra,
h
prenašša se od eneega do drug
gega družinsskega članaa, zato jo
želodec in črevo. Okužba
je pogossto potrebnoo odpravljatti pri vseh hhkrati. (Straah, 2012).
4.5.33

Salmoneeloza

Slika 226: Salmonelloza.
Dostopno na:: https://www.zurnal24.si/maggazin/poleti-je-n
na-pohodu-salm
monela-160880 [18. 2. 2018].

Je bolezzen, ki jo povzročajo bakterije
b
iz rodu salmo
onel. Pri člo
oveku povzrročajo bacillonoštvo
brez sim
mptomov, akkutni entero
okolitis in trrebušni tifuss (Radšel – Medveščekk, 2002).
Svoj rezzervoar imaajo v živaliih, izvor okkužbe pa je lahko člov
vek: bolnik,, rekonvalescent ali
klicenossec. Najpoggosteje so izvor okužbbe kontamin
nirana peruttnina, mletoo meso in jajca.
j
So
razmerooma odpornne proti zunaanjim vplivvom: preživijo 115 dni v vodi; 2800 dni v vrtn
ni zemlji,
80 dni v odpadkih,, 2 leti v su
uhem fecesuu in kar 13 mesecev v piščančji dr
drobovini prri – 21C.
Inkubaccija traja od 8 do 48 ur.
Simptom
mi:
 bbolečine v trebuhu,
t
 bbruhanje,
 ddriska.
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4.5.4

Kampilob
baktri

Slika 227: Kampilob
bakteri.
otrocih [18. 2. 22018].
Dosttopno na: http:///mama.si/otrok//virusne-okuzbe-prebavil-pri-o

Povzroččajo bolezen pri živaliih. Meso okkuženih živ
vali se pogosto kontam
minira v kllavnicah.
Izvor okužbe je laahko tudi človek,
č
bolnnik ali kliccenosec. Ok
kužba se prrenaša z raazličnimi
kontamiiniranimi žiivili, mleko
om in vodo.. Lahko se prenaša tud
di neposreddno, fekalno
o oralno,
od osebbe do osebe. Akutno drrisko lahko povzroči okužba
o
z maajhnim števvilom bacilo
ov – že s
500 baccili. (Radšel –Medvedščček, 2002). Inkubacija traja 1 dan do 7 dni.
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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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