
         

                                    Obveščamo vas, da se je v vrtcu pojavilo 

IMPETIGO 

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.  

Impetigo imenujemo gnojno okužbo vrhnjega sloja kože. Impetigo povzročajo stafilokoki 

in/ali streptokoki. Impetigo prepoznamo po pojavu mehurčkov in krast na koži, ki se lahko 

razširijo na različne dele telesa in na ljudi, s katerimi je oboleli v bližnjem, tesnejšem stiku. 

Doba inkubacije  

Inkubacijska doba (t.j. doba od okužbe do razvoja bolezenskih znakov) traja 7-10 dni. 

Način prenosa  

Do okužbe običajno pride zaradi neposrednega stika z bolnikom ali posredno s prenosom 

preko okuženih predmetov na poškodovano kožo.  

Znaki bolezni  

Bakterije naselijo normalno kožo že 1-2 tedna pred pojavom sprememb na koži. Na koži se 

najprej pojavijo papule (tako imenujemo bunčice oz. kroglaste izboklinice nad ravnjo kože), 

iz katerih nastanejo mehurčki, ki so delno zagnojeni. Kasneje nastanejo debele kraste medene 

barve, ki lahko ostanejo več tednov. Spremembe se širijo z enega mesta kože na drugega, 

redko srbijo ali bolijo.. 

Zdravljenje  

Nezapleten impetigo zdravimo tako, da čistimo spremembe na koži in odstranjujemo kraste z 

uporabo obkladkov s fiziološko raztopino. Pri nezapletenemu impetigu lahko uporabimo še 

antibiotično mazilo (mupirocin). Antibiotično mazilo se na spremenjene dele kože nanese 3-

krat dnevno, 7 dni. Pri bolnikih, pri katerih se je impetigo zelo razširil ali je prišlo do zapleta, 

je potrebno zdravljenje z antibiotiki v obliki tablet. Antibiotično zdravljenje je pomembno, da 

se prepreči možni kasnejši zaplet (vnetje ledvičnih čašic) in da preprečimo širjenje v ožjih 

skupnostih (vrtci, šole, družine). 

Priporočila 

Preprečevanje širjenja bakterij, ki povzročajo impetigo, temelji na skrbni osebni higieni. 

Otroci z nezdravljenim impetigom ne smejo v vrtec ali šolo. V kolektiv se lahko vrnejo, ko se 

spremembe na koži zasušijo. V vrtec se otrok z impetigom vrne lahko 48 ur po uvedbi 

sistemskega antibiotičnega zdravljenja, saj ni več kužen, kljub temu, da spremembe na 

koži še niso zasušene. Svetujemo, da so kožne spremembe pokrite.  

Vir: https://www.nijz.si/sl/impetigo 


