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In zdravstveno higienskega režima v Vrtcu Jarše

NALEZLJIVE BOLEZNI


Otrok se ob vstopi v vrtec sreča z vrsto novih povzročiteljev na katere še ni imun



Ko otrok prične obiskovati vrtec je mogoče računati na približno 12 bolezenskih
okužb na leto (Grmek-Martinjaš, 2009), po 3 letu starosti pogostost obolevanja
pade



V skupini otrok so tesni telesni stiki, plazijo po tleh, igrače vtikajo v usta, kar
omogoča še večje in hitrejše širjenje nal. bolezni in okužb (predvsem dihalne in
črevesne okužbe)



Statistično gledano lahko pride otrok v prvih 6 letih življenja v stik z 200 – 300
različnimi virusi, ki povzročajo okužbe zgornjih dihal (Keudel, 2003)



Vrtci smo dolžni zagotoviti ustrezne higienske pogoje in higiensko vzdrževanje
prostorov ter s tem prispevati k zmanjšanju tveganja za širjenje nal. bolezni in
okužb



področje ureja Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. List RS št. 33/2006)

NALEZLJIVE BOLEZNI, ki se pogosto
pojavljajo v vrtcu


črevesna obolenja



norice



5. otroška bolezen



bolezen „roke, noge, usta“



ušivost



vnetje oči



škrlatinka



podančice



impetigo



mikrosporija

RSV – RESPIRATORNI SINCICIJSKI VIRUS


Okužbe se pojavljajo v jesensko-zimskem in spomladanskem času



RSV je pogost povzročitelj okužb dihal, pri majhnih otrocih povzroča akutni
bronhiolitisa, pri večjih in odraslih po navadi povzroča le blažja prehladna
obolenja



V 1 letu življenja se z RSV okužita 2/3 dojenčkov, do konca 2 leta starosti
otroka pa skoraj vsak otrok



Virus je zelo nalezljiv, širi se s kašljanjem in kihanjem



Klinična slika nima značilnega poteka, kaže se kot prehlad; zvišana tel.
temperatura, voden izcedek iz nosu, znaki se lahko poslabšajo;
suh, dražeč kašelj, težko dihanje, piskajoče in hitro dihanje,
pomodrevanje



RSV potrdi s testiranjem



Tedensko spremljanje na spletni strani NIJZ-a

TEDENSKO SPREMLJANJE RSV
http://www.nijz.si/sl/tedensko-spremljanje-respiratornega-sincicijskega-virusa-rsv

Slika 1: Število testiranih bolnikov na
RSV v 3. tednu (16.01.201722.01.2017) sezone 2016/2017
Testiranih je bilo 932 bolnikov od teh
je bilo 89 pozitivnih.

Slika 2: Spremljanje RSV v
sezoni 2015/2016

GRIPA IN DRUGE OKUŽBE DIHAL


Gripa (influenca) je akutna virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi



Pojavlja se predvsem v zimskih mesecih in ogroža vse prebivalstvo, še posebno
starejše ljudi, bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi
boleznimi in majhne otroke



Poznani so trije virusi, ki povzročajo gripo: virus influence A, B in C ter njihovi
podtipi. Virus influence A povzroča epidemije in pandemije, virus influence B
povzroča običajno omejene izbruhe npr. v šolah, vrtcih. Virus influence C okuži
posameznike in ne povzroča epidemij



Inkubacijska doba je kratka (1-3 dni po okužbi)



Bolezenski simptomi in znaki gripe: mrazenje, izčrpanost, visoka temperatura,
glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Razen
kašlja, ki lahko traja več tednov, znaki po navadi izginejo v dveh do sedmih dneh



Način prenosa: virus se prenaša s kužnimi kapljicami in preko površin, ki so
onesnažene z izločki dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice nastanejo ob kihanju,
kašljanju in glasnem govorjenju.



Največja kužnost je tik pred pojavom bolezni in nekaj dni po začetku gripe (3-5 dni)

TEDENSKO SPREMLJANJE GRIPE (gpb) in drugih
akutnih okužb dihal (aod) v sezoni 2016/2017
(http://www.nijz.si/sl/tedensko-spremljanje-gripe-in-drugih-akutnih-okuzb-dihal-v-sezoni-20162017)

Tedensko spremljanje gripe in
gripi podobnih obolenj

Slika 1: Incidenčna stopnja gripe v sezoni 2016/2017 in
2015/2016

Tedensko spremljanje akutnih
okužb dihal

Slika 2: Incidenčna stopnja akutnih okužb dihal v
sezoni 2016/2017 in 2015/2016

PREPREČEVANJE GRIPE

UKREPI V VRTCU
O izbruhu nal. bolezni govorimo, če se pojavi v določenem časovnem obdobju večje
število med seboj povezanih primerov iste bolezni (npr. vsaj 3 v 36 urah)


Prostore je potrebno pravilno prezračevati



Otroci naj čim več bivajo zunaj (če kakovost zraka to dopušča)



Zamenjati je potrebno posteljnino, mehke igrače oprati, trde igrače očistiti z
vodo in detergentom



Osebje in otroci si morajo temeljito umivati roke, predvsem po uporabi stranišča,
pred jedjo, po jedi. Otroke je treba pri umivanju nadzorovati.



Umazane skodelice je potrebno sproti odnašati v kuhinjo



Odmiki ležalnikov med počitkom morajo biti vsaj 30 cm, postavitev glava/noge



Začasno omejiti združevanje otrok



Obvestiti starše o pojavu bolezni

UMIVANJE ROK KOT OSNOVNI UKREP pri
preprečevanju nal. bolezni


Ste vedeli, da lahko s pravilnim in
rednim umivanjem rok zmanjšamo
okužbe prebavil za kar 44 %,
okužbe dihal pa za 30 %?

Velja si zapomniti, da je treba roke umiti takoj, ko se
umažejo.


Roke umijemo pred, med in po pripravi hrane, še
posebej dosledno, če smo imeli stik s surovim mesom,
jajci, ribami in morskimi školjkami, svežo neočiščeno
zelenjavo ali sadjem, pred in po jedi, vsakič predno
koga hranimo, po menjavi plenic otroku (med
vsakim otrokom) ali po brisanju in umivanju otroka
po uporabi stranišča, po smrkanju, kihanju,
kašljanju, po dotikanju živali (tudi hišnih ljubljenčkov,
akvarijskih živali) ali živalskih odpadkov, po
dotikanju smeti.



Naj vam preide v navado, da si roke umijete po prihodu
domov, po vožnji z avtobusom ali vlakom in pa tudi po
uporabi nakupovalnega vozička ter vsakem stiku z
denarjem.



Še posebno pomembno je dosledno in vestno umivanje
rok v času epidemij različnih obolenj.

POMEMBNO JE:
1.

KDAJ si UMIVAMO ROKE

2.

SREDSTVA za UMIVANJE

3.

POSTOPEK (tehnika umivanja)

4.

ČAS (koliko časa umivamo roke)

Ne pozabite! Pomemben je zgled! Če si odrasli redno umivamo roke, je velika
verjetnost, da se bo ta aktivnost lažje in hitreje približala otrokom!

RAZKUŽEVANJE oz. DEZINFEKCIJA


Milo reducira št. bakterij tudi do 99%,
dezinfekcijska sredstva jih popolnoma uničijo



Razkužila ne vsebujejo aktivnih pralnih
substanc, pač pa več kot 50% alkohola, kar
precej izsuši kožo



Dezinfekcijska sredstva naj bi se uporabljala
le takrat, kadar nimamo na voljo mila in
vode ter ob pojavu zelo nalezljive bolezni
(črevesne okužbe)

POZOR:


Razkužila lahko hitro poškodujejo kožno floro



Povzročajo alergije



Zelo obremenjujejo naše okolje

KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA


Kakovost zraka se prikazuje z indeksom
onesnaženosti zunanjega zraka



Indeks vključuje 4 onesnaževala:

1.

PM10 delci – prah, ki je prisoten v zraku (izvor:
kurišča, promet)

2.

NO2 – dušikov dioksid (izvor: promet,
termoelektrarne)

3.

SO2 – žveplov dioksid (izvor: industrija, izgorevanje
goriv)

4.

O3 - ozon

KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA
o

Za vsako onesnaževalo se izračuna
indeks

o

Za NO2, SO2 in O3 se uporabijo
zadnje urne koncentracije, za PM10
delce pa 24 – urno povprečje

o

Na podlagi teh vrednosti se
onesnaženost zraka uvrsti v 4
razrede

PM10 DELCI


Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot aerosol je v
obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trden ali tekoč delec. V veliki večini delcev je glavna
komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine, organska topila ali ozon.



Najpogosteje se izvajajo v zadnjih letih meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) µm,
ki so zdravju najbolj škodljive.



Sestava delcev je odvisna od izvora delcev. Velja, da se manjši in svetlejši delci zadržujejo v
zraku dalj časa. Večji delci se zadržujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko lahko manjši delci
ostanejo v atmosferi več tednov in se navadno »sperejo« iz atmosfere šele s padavinami.



SLOVENIJA spada med bolj onesnažene države v Evropi, vendar se onesnaženost s PM10 delci
zmanjšuje (NIJZ, 2016)

UČINKI NA ZDRAVJE
1.

Delci vstopajo v telo preko dihal. V dihalih sprožijo vnetje, kašelj, oteženo dihanje.

2.

Lahko povzročijo poslabšanje obstoječih akutnih in kroničnih obolenj dihal

3.

Delci lahko povečajo obolevnost in umrljivost zaradi bolezni dihal, srca in ožilja

4.

Z vplivi na zdravje je povezana sestava delcev

PM10 DELCI


Delci škodljivo vplivajo na:

1.

Dojenčke in otroke

2.

Starejše ljudi

3.

Ljudi z boleznimi srca in ožilja

4.

Ljudi z boleznimi dihal

5.

Sladkorne bolnike

SPREMLJANJE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA – ARSO
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/et_1.html

Napoved ravni
onesnaženosti z
delci PM10

SPREMLJANJE
KAKOVOSTI
ZUNANJEGA
ZRAKA – ARSO
urno spremljanje koncentracije
PM10,
podatki avtomatskih merilnih
postaj o kakovosti zraka

MONITORING – spremljanje letne porabe
toplotne energije

PRAVILNO PREZRAČEVANJE PROSTOROV

PRIMER NEPRAVILNEGA PREZRAČEVANJA PRI NAS

HVALA ZA POZORNOST!

