
         

Obveščamo vas, da se je v vrtcu pojavila 

ŠKRLATINKA 

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.  

Škrlatinka je otroška nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Streptococcus pyogenes. 

Doba inkubacije  

Običajno traja od 1 do 3 dni. Bolnik je kužen od začetka pojava bolezenskih znakov do 24 ur 

po učinkovitem zdravljenju z antibiotiki. 

Način prenosa  

Škrlatinka se širi s kužnimi kapljicami iz ust bolnika s kašljanjem, kihanjem ali z neposrednim 

stikom z okuženo osebo. 

Manjšo vlogo pri širjenju okužbe ima posreden prenos preko okuženih predmetov (pribor, 

kozarci, zobna ščetka). 

Znaki bolezni : 

- vneto žrelo je močno rdeče, nebnice so povečane in vnete, pogosto pokrite z belkasto 

rumenimi oblogami, 

- vročina (običajno višja od 38,5 ° C), 

- glavobol, utrujenost, slabost in bruhanje, 

- bezgavke na vratu se povečajo, otečejo, 

- rdeč obraz, le trikotnik med konico nosu in brado je bled ( Filatovljev trikotnik), 

- izpuščaj se običajno pojavi na trebuhu in na prsih 12-48 ur po prvih simptomih, nato 

se razširi po vratu, rokah in nogah. Najbolj je viden v zgibih ter kožnih gubah na vratu, 

pod pazduho, v dimljah, na komolcu in na kolenih, kjer kožne gube postanejo dobro 

vidne. Nikoli ni izpuščaja po obrazu. Izpuščaj sestavljajo zelo goste drobne rdeče 

pikice, dvignjene nad površino kože, ki dobi teksturo grobega brusnega papirja. Če 

pritisnemo na tako kožo, izpuščaj obledi. Približno teden dni po izpuščaju se začne 

koža luščiti. Čim izrazitejši je bil izpuščaj, tem močnejše je luščenje, 

- malinast jezik, ki je najprej belo obložen, se drugi ali tretji dan bolezni začne luščiti od 

spredaj nazaj in postane gladek in živordeč.  

Zdravljenje  

Škrlatinko zdravimo z ustreznim antibiotikom 10 dni.  

Priporočila 

Umivanje rok z vodo in milom, posebno, ko so le-te onesnažene z izločki ust ali nosu. 

Pri kašljanju ali kihanju si je potrebno pokriti nos in usta s papirnatim robčkom. Izogibanje 

izmenjavi osebnih predmetov (jedilni pribor, brisače, zobna ščetka...). 

Pogosto prezračevanje zaprtih prostorov. Otroci, ki imajo škrlatinko, ostanejo doma. V vrtec 

se vrnejo, ko mine 24 ur od začetka jemanja antibiotikov. 

 

Vir: https://www.nijz.si/sl/skrlatinka-0 


