
ŠKRLATINKA
INKUBACIJSKA DOBA

običajno 1-3 dni

ZNAKI
podobni kot pri angini, drug dan 
bolezni se pojavi kožni izpuščaj

PRENOS OKUŽBE
kapljično in ob stiku

KUŽNOST
od začetka bolezenskih znakov 

do 24 ur po antibiotičnem zdravljenju

OTROŠKE 
NALEZLJIVE 

BOLEZNI

BOLEZEN NOG, ROK IN UST
INKUBACIJSKA DOBA

14 dni

ZNAKI
vročina, mehurčki (najpogosteje na 

dlaneh, podplatih, v ustih)

PRENOS OKUŽBE
direktno ob stiku s slino, izločkom iz nosu, 
blatom, lahko tudi ob stiku s površinami

KUŽNOST
še pred pojavom bolezenskih težav, 

virus se lahko izloča tudi, ko so 
mehurčki že suhi

MIKROSPORIJA

ZNAKI
spremembe različnih intenzitet po koži

INKUBACIJSKA DOBA
7 do 10 dni, redkeje po 3 tednih

PRENOS OKUŽBE
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. 

ČREVESNI VIRUSI

KUŽNOST
preneha po 48 urah od zadnjega 

bruhanja oz. driske

INKUBACIJSKA DOBA
1-3 dni

ZNAKI
slabost, bruhanje, krči v trebuhu, 

driska, povišana telesna 
temperatura

UŠIVOST

PRENOS OKUŽBE
običajno z neposrednim dotikom, 

redkeje pred brisač, posteljnine, krtač 
in podobnih predmetov

ZNAKI
prisotnost uši in gnid, neprijetno srbenje

UKREPANJE
uporaba sredstva proti 

naglavnim ušem, razuševanje, 
vsakodnevno pregledovanje 

lasišča, obvestilo vseh tesnih 
stikov iz preteklih 14 dni

ČREVESNI VIRUSI
INKUBACIJSKA DOBA

1-3 dni

ZNAKI
driska, bruhanje, slabost in želodčne bolečine,

lahko tudi vročina in glavobol

PRENOS OKUŽBE
fekalno-oralni in aerosolno 

KUŽNOST
virus je v blatu lahko že pred pojavom 

simptomov in ostane do 14 dni po okužbi

PREVENTIVNI UKREPI
izolacija obolelih, umivanje rok, mokro 

čiščenje, prezračevanje, cepljenje

HERPES

KUŽNOST
2 dni pred pojavom izpuščaja in 
5 dni po zadnjem zagonu. Virus 

ostane v telesu celo življenje.

ZNAKI
mehurčkaste spremembe na omejenem 

delu kože ali sluznic

INKUBACIJSKA DOBA
10 do 23 dni

PRENOS OKUŽBE
ob tesnem stiku, preko sline, 

redkeje prek predmetov

VNETJE OČESNE VEZNICE

ZNAKI
bakterijsko vnetje: pordelost, 

gnojen izcedek, občutek tujka v 
očesu, običajno prizadeto eno oko
virusno vnetje: običajno sta vneti 
obe očesi, prisoten voden izcedek

POVZROČITELJI
bakterije, adenovirusi, tudi alergije

KUŽNOST
bakterijsko vnetje: preneha po 48 urah

virusno vnetje: 10-12 dni po pojavu vnetja

PRENOS OKUŽBE
kapljično, ob direktnem stiku,

pri virusnem vnetju tudi 
fekalno-oralno

NORICE
INKUBACIJSKA DOBA

14 dni

ZNAKI
značilni izpuščaji

PRENOS OKUŽBE
kapljično in aerosolno

KUŽNOST
prične se 2 dni pred pojavom izpuščaja 

in traja do 5 dni po pojavu krast

PREVENTIVNI UKREPI
prezračevanje, cepljenje 
z 2 odmerkoma cepiva

ANGINA

ZNAKI
mrzlica, visoka vročina, 

glavobol, pri otrocih bolečine v 
trebuhu, bruhanje, močno rdeče 

žrelo in pordeli nebnici z 
gnojnimi čepki, povečane in 

boleče vratne bezgavke

INKUBACIJSKA DOBA
običajno 2-3 dni

KUŽNOST
od začetka bolezenskih znakov 

do 24 ur po antibiotičnem zdravljenju

PRENOS OKUŽBE
kapljično in ob stiku


