
  

   

Obveščamo vas, da se je v vrtcu pojavila 

MIKROSPORIJA (MAČJA BOLEZEN) 

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.  

          

Opis bolezni: mikrosporija je zelo nalezljiva bolezen kože in lasišča, ki jo povzročajo glivice. 

Bolezen najpogosteje povzročajo glive Microsporum canis, ki ga na ljudi prenašajo mačke, pa tudi 

psi.  

 

Bolezenski znaki: bolezenski znaki se pojavijo po sedmih do desetih dneh po okužbi, redkeje po treh 

tednih. Bolezenska žarišča vidimo predvsem na odkritih predelih telesa, po udih, trupu, na vratu in 

obrazu. Na neporasli koži so žarišča ostro omejena, okrogla, približno za kovanec velika rožnata in z 

izrazitim rdečim robom. Na lasišču sprva vidimo okrogla, rožnata, luščeča se žarišča. Lasje se z 

napredovanjem okužbe odlomijo nekaj milimetrov nad površino kože. Izjemno redko se razvije 

globoka okužba lasišča z močnim vnetjem in oteklino, iz katere se izceja gnoj. 

 

Širjenje bolezni: človek se okuži ob neposrednem stiku z bolno živaljo ali z bolnikom. Možen je 

tudi posreden način prenosa preko dlak, lusk in predmetov iz okolja okužene živali ali preko 

predmetov, ki jih je uporabljal bolnik (oblačila, brisače, pokrivala, glavniki).  

 

Zdravljenje: če opazimo podobne znake na koži, žarišč ne mažemo z mazili ali kremami, ampak jih 

le pokrijemo npr. s suho gazo in obiščemo zdravnika. Ob večjem številu žarišč in ob okužbi lasišča 

ali drugih poraslih delov kože se uporablja tudi sistemsko terapijo (tablete). Zdravljenje mikrosporije 

traja najmanj dva meseca. V času zdravljenja obolela mesta pokrijemo z gazo ali obližem, ker 

tako zmanjšamo možnost prenosa okužbe na druge dele telesa ali ljudi v okolici. Pri zdravljenju 

moramo biti dosledni in potrpežljivi, saj so na videz zdravi koži še vedno prisotne spore 

povzročitelja. Če zdravljenje prezgodaj prekinemo, se bolezen lahko ponovi. 

 

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