
Vir: www.nijz.si 

Več o bolezni si lahko preberete na spletni strani: www.nijz.si 

 
 

ŠKRLATINKA 

 

Škrlatinka  je zelo nalezljiva otroška bolezen.  Bolezen povzroča Streptococcus 

pyogenes, (β hemolitični streptokoki skupine A). 

 

 

• Običajen čas od okužbe do pojava bolezni je 1 – 3 dni. 

 

• Bolan otrok je kužen od začetka pojava bolezenskih znakov do 24 ur po 

učinkovitem zdravljenju z antibiotiki. 

 

Bolezenski znaki:  

• Vneto žrelo je močno rdeče, nebnice so povečane in vnete, pogosto pokrite z 

belkasto rumenimi oblogami. 

• Povišana telesna temperatura (običajno višja od 38,5 ° C). 

• Splošna utrujenost, glavobol, slabost, bruhanje. 

• Povečane in otekle vratne bezgavke. 

• Rdeč obraz, le trikotnik med konico nosu in brado je bled ( Filatovljev trikotnik). 

• malinast jezik, ki je najprej belo obložen. Drugi ali tretji dan bolezni se začne 

luščiti od spredaj nazaj in postane gladek in živordeč. Papile na jeziku postanejo 

dobro vidne in štrlijo navzgor. 

• Značilen izpuščaj se pojavi 12-48 ur po prvih simptomih - najprej na trebuhu in 

prsih, kasneje pa se razširi po vratu, rokah in nogah. Najbolj je viden v zgibih in 

kožnih gubah (pod pazduho, na komolcu, pod vratom).  Izpuščaja ni nikoli po 

obrazu. 

 

Izpuščaj sestavljajo zelo goste drobne rdeče pikice, dvignjene nad površino kože, ki dobi 

teksturo grobega brusnega papirja. Približno teden dni po izpuščaju se začne koža luščiti 

– najprej na vratu in trebuhu, približno v tretjem tednu pa se začne luščiti v večjih kosih 

še po ekstremitetah  (dlani, stopala). 

 

• Škrlatinka se širi s kužnimi kapljicami (kašljanjem, kihanjem zbolelega) ali z 

neposrednim stikom z okuženo osebo.  

• Redko je možen tudi posreden prenos preko okuženih predmetov. 

 

 

Otroci, ki imajo škrlatinko, ne smejo v vrtec dokler ne mine 24 ur od začetka jemanja 

antibiotikov, razen če zdravnik ne določi drugače. 

 

Prosimo, da morebitna opažanja v zvezi z obolenjem pravočasno sporočite 

vzgojiteljicam skupine, ki jo obiskuje vaš otrok.  
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