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Tema predavanja 

• Dihala 

• Akutne respiratorne 
okužbe 

• Kdo jih povzroča? 

• Koga prizadanejo? 

• Kako jih preprečiti? 



Dihala 

 

http://youtu.be/HiT621PrrO0 

 

http://youtu.be/HiT621PrrO0
http://youtu.be/HiT621PrrO0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Zunajbolnišnična zdravstvena statistika IVZ RS 

Brcar P, (2003), ZDRAVJE  OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV 
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BOLEZNI DIHAL 
 Deležni prikaz vzrokov za obisk otrok, starih 0- 6 let v primarnem 

 zdravstvenem varstvu, Slovenija 1997-2001 

7-19 let; 24%  



Smrtnost 
Delež otrok v Sloveniji v obdobju 2002-2007, 
starih 28-364 dni, ki so umrli zaradi bolezni 
dihal 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: Baza podatkov IVZ RS, Inštitut za varovanje zdravja, 

2009  

 

Stopnja umrljivosti dojenčkov zaradi bolezni 
dihal v izbranih državah Evrope v letu 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: The European Environment and Health Information 
System (ENHIS), 2007 



Akutni respiratorni infekt (ARI) 

• Je najbolj pogosta  bolezen pri 
človeku 

• ARI povzroči okužba z virusi 

• ARI je povezan z vremenom 

• Nizke temperature niso vzrok 
ARI 

• V svetovnem merilu je pljučnica 
povezana z ARI najbolj pogost 
vzrok za smrt pri otrocih pod 5 
letom starosti 

 

 



Pogostost okužb zgornjih dihal pri predšolskih 
otrocih (4-6let) 

 

• 78% obskovalo vrtec, ostali doma ali privatno varstvo 

• 58% infekt zg. dihal v zadnjem mesecu 

• 47% vsaj dva prehlada v zadnjem letu 

• 7-10% vnetje sr. ušesa, tonzilofaringitis 

• prisotnost v dnevnem kolektivnem varstvu močno poveča tveganje za 
infekcijo zg. dihal  ( večje v skupini malčkov ) 

Upper Respiratory Morbidity in Preschool Children A Cross-sectional Study Kari J. Kværner, Per Nafstad; Jouni J. K. Jaakkola, ARCH 
OTOLARYNGOL HEAD NECK SURG/VOL 126, OCT 2000 

 

• malčki, ki obiskujejo kolektivno varstvo imajo 3-4 krat večjo pogostost 
prebolevanja akutnih respiratornih infektov, kot tisti v domačem 
varstvu 
 

 

 



Povzročitelji ARI 

• Rinovirus 

• Respiratorni sincicijski virus 

• Adenovirus 

• Influenca in parainfluenca 

• Metapnevmovirus 

• Bocavirus 



Širjenje okužbe 

•  kapljično s kašljanjem 
in kihanjem,  

• preko rok 
prehlajenega človeka, 
kjer je veliko število 
virusov 

• preko predmetov v 
okolici okuženega 

 

 



Inkubacijska doba in infektivnost 

 

Povzročitelj inkubacija Pot 
prenosa 

Trajanje 
bol/kužnost 

Priporočen 
čas bivanja 
doma 

Trajanje 
simptomov   

Influenca 
(A,B,C) 

1-4 dni 
 

Kapljično, 
kontaktno 

3-5 dni (7) 
Izločanje 
virusov pred 
znaki bol 

Do konca 
okrevanja 

Kašelj, 
oslabelost 
nekaj tednov 

RSV 4-6 dni Kapljično , 
kontaktno 

7-14 dni (21)  
/ 2-4 dni 

Do konca 
okrevanja 
 

Kašelj 3-6 
tednov 

Adenovirus 2-6 dni   
7-8 dni 

Kapljično 
kontaktno 

5 dni 7 dni +? Nekaj 
mesecev 
(imunsko osl) 

rinovirus 1-4 dni Kapljično, 
kontaktno 

Do 3tedne 7 dni 



Obstojnost virusov v bivalnem okolju 

Trde površine, igrače - 6-12 ur 

 

Robčki, tkanine – 30 minut 

 



Akutni respiratorni infekt - 
bronhiolitis  

• začne z izcedkom iz nosu in vnetjem žrela,  

• čez nekaj dni pa se pojavi še kihanje, kašelj in nekoliko povišana 
telesna temperatura.  

• Če bolezen napreduje, postane kašelj in hropenje močnejše, otrok težje 
diha, saj je prehod zraka v dihalnih poteh oviran, včasih pa je pri 
dihanju slišno tudi piskanje.  

• Bronhiolitis je resna bolezen, ki lahko vodi v hude dihalne težave in 
dihalno stisko. 



Rizični dejavniki za okužbo spodnjih dihal   

• Starost pod 6 tednov 

• prematurnost 

•  predhodna kardiopulmonalna obolenja  

•  supresija imunskega sistema 

• Slabši socialno ekonomski status 

• Pasivno kajenje 

• otroci, ki niso dojeni 

• Stik z otroki, ki hodijo v vrtec ali šolo 



Kaj se zgodi v dihalih? 

http://youtu.be/RFwr_zbgJII 

 
• Zapora bronhiolov s sluzjo   
in odmrlimi celicami 

 

• Edem sluznice bronhiolov 

 

•Povečan upor v pljučih 

 

•Premajhen prenos kisika 

 

• Okvara migetalk 
(regeneracija po 4 dneg, 
migetalke po 14 dneh) 

 
 

http://youtu.be/RFwr_zbgJII


Kronične pljučne bolezni in ARI 

• Pogostost pojavljanja bolezni 

• Podaljšan potek 

• Zapleti 

 

 

 

Kronični bronhitis 
Astma 

Imunsko oslabeli otroci 
Alergiki 

Kadilci/otroci 
Prisotnost drugih kroničnih obolenj 



ASTMA  je kronična vnetna bolezen dihalnih 
poti 

vnetje  

Čeprav  so  za  bolezen  značilna  poslabšanja  z  različno  dolgimi  mirnimi 
intervali  brez  simptomov,  je  vnetje  v  dihalih  stalno. 
 

 
 
 
 
 
 

SIMPTOMI   ASTME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Težko dihanje  
• Kašelj 
• Piskanje 
• Bolečina v prsnem   
   košu 

 

ZNIŽANA PLJUČNA 
FUNKCIJA 

VNETJE 



Astma - poslabšanje 

Preobčutljiva sluznica 



 Izogibanje dejavnikom tveganja 
PREPREČEVANJE POSLABŠANJA ASTME 

Astmo lahko poslabšajo številni dejavniki.  
Zmanjšana izpostavitev le-tem izboljša nadzor nad astmo in  

zmanjša potrebo po zdravilih. 
 

                                Okužba dihal  z virusi 
 

   Alergeni notranjega okolja –  
   pršica, živalska dlaka, ščurki, plesni 
 

   Alergeni zunanjega okolja - 
    pelodi, glive 
 

      Onesnaževalci notranjega in zunanjega  
                                       okolja 

   



Znaki poslabšanja in kaj lahko naredim? 

Znaki poslabšanja 

• Hitro, plitvo dihanje 

• Stokanje 

• Dihanje s trebuščkom 

• Utrujenost 

• Bledica 

• Dražeč kašelj 

• Piskanje v prsnem košu 
Čim manj panike, primeren položaj, starši, če je zelo hudo zdravnik 



Kašelj 

• Kašelj  - čistilec pljuč – refleksni odgovor na 
mehanične, kemične in vnetne dražljaje 

• Zdrav otrok do 10 epizod kašlja na dan 

• Najbolj pogost vzrok zdravnika 

• Po ARI – bronhiolitis kašelj 3-6 tednov 

     (vmes lahko nov infekt) 



Kašelj – čistilec pljuč  
Higiena kašlja  

• Kašljamo z roko pred usti, 
še bolje v robček 

• Robčki so za enkratno 
uporabo 

• Umivanje rok po kašlju 

• Nos čisti, vlaži in ogreva 
zrak 

• Če je nos neprehoden 
otrok diha skozi usta 

• Čiščenje s fiziološko 
raztopino 

Prehodnost nosu 



Prehodnost nosu – je pomembna? 
• Čist in naravno vlažen nos: 

- spodbuja nosne migitalke k 
aktivnejšemu čiščenju nosu proti žrelu, 

 
- omogoča obrambnim mulekulam 
učinkovitejše odstranjevanje virusov, 
bakterij in drugih vdihanih delcev 

 

• Raztopina soli vlaži, čisti, spira in na 
naraven način obnavlja sluznico nosu! 

•  Fiziološko raztopino  (FR)hranimo 
odprto max. do 14 dni, TT do  25 stopinj 

• Ena FR za enega otroka 

• Apliciramo previdno, pustimo možnost, 
da izteče 

• Večji otroci naj nos izpihajo sami 

 

 

        http://www.emka.si/umazani-berti-in-smrkelj/PR/127010,433 

DA  

 

http://www.lekarnar.com/izdelki/sterimar-fizioloska-raztopina-v-prsilu-100-ml
http://www.lekarnar.com/izdelki/aqua-maris-prsilo-za-nos
http://www.lekarnar.com/izdelki/physiodose-sterilna-fizioloska-raztopina


Gibanje 

• Gibanje v hladnem zraku zdravih ljudi ne ogroža, 

• Pomembno redno gibnje zunaj v vseh vremenskih pogojih, 

•  Naravni mehanizmi vzdržujejo primerno prekrvavitev pljučne 
strukture in pogoje za zdravo vstopanje kisika v telo ter izločanje 
odpadnega CO2 

• Zelo pomembna je pozimi tudi skrb za zadostno hidracijo telesa, 

• Organizmu moramo dovajati tekočino, piti tople čaje, da zmanjšamo 
učinke suhega mrzlega zraka od zunaj, 

• Suh in hladen zrak zlasti v dehidraciji telesa razdraži tudi živčne 
končiče v bronhijih, ki sprožijo kašelj.  



Astma in napor 
• Med telesno obremenitvijo se 

sluznica bronhijev zaradi 
hitrejšega in globljega dihanja 
ohladi in izsuši. 

• Prebčutljivost sluznice – 
bronhospazem, simptomi 

• Počasno ogrevanje, ohlajevanje 

• Otrok z astmo in  šport  - da! 

• Ne ob poslabšanju astme 



Cilije – čistilec pljuč 

• http://youtu.be/1yEVrJxQTV0 

 

 

 

http://youtu.be/1yEVrJxQTV0


Priporočila 
Temperatura  in vlažnost 
zraka 

• Relativna vlaga prostorov  
med 35 in 80%.  

• Nižja zračna vlaga pomeni 
“suh zrak”, ki lahko 
vsebuje tudi večjo količino 
prahu 

• Temperatura prostora med 
22-24 stopinj Celzija 

Tekočine 

• Normalna izguba tekočine 
(60% z urinom, 35% preko kože in 

pljuč) 

• Nevidna izguba se ↑30% ob 
veliki aktivnosti 

• S ↑TT do 12% ob↑ 1⁰C 

• Normalne potrebe: za prvih 
10kg: 100 ml/kg/dan; za 
nadalnjih 10kg/50 ml/kg/dan 

• Nad 20 kg 20 ml/kg/dan  
15 kg = 1250 ml/dan 
20 kg = 1500 ml /dan 

 

Vir: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publikacije.URE/URE1-

11.htm 



Določanje izmenjave zraka na osnovi zahtevane 
količine zraka na osebo in uro  

Zahteve 

• učilnice, čakalnice, šole 30 
m3 / h, osebo 

  

 

Ukrepi 

•  kratkotrajno in intenzivno 
zračenje prostorov z 
odpiranjem oken (prepih) 

• Otrok ne izpostavljamo 
prepihu 

• Odpiranje oken na kip je 
slabo učinkovita 



Priporočen čas zračenja glede na 
odprtost okna in prostora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publikacije.URE/URE1-11.htm 



Okužbo lahko preprečimo  
• Cepljenje (gripa – influenca) 

• Protitelesa (RSV – prezgodaj rojeni otroci) Staršem dojenčkov, mlajših od 
treh mesecev, ki imajo starejšega bratca ali sestrico, da jih ne pošljejo v 
vrtec, ampak jih imajo v domači oskrbi.  

• priporočljivo izogibanje nakupovalnim središčem, množičnim 
prireditvam ali obiskom bolnih  

• Širjenje virusa preprečuje tudi redno umivanje rok in uporaba robčkov za 
enkratno uporabo 

. 



Okužbo lahko preprečimo  
Umivanje in razkuževanje 
rok 

• Pomen  

• Zgled 

• Učenje 

• spodbujanje 

Prebrisavanje površin, 
igrač 

• Virusi preživijo tudi do 72 
ur na trdnih površinah 

• Prebrisavanje površin z 
razkužilom 1-2krat /dan 

• Razkuževanje igrač? 

 



Vrtec  - varno bivalno okolje?  
• psihofizično občutljiva in za infekcije sprejemljiva 

starostna skupina,  

• nimajo še popolnoma razvitih imunoloških 
sposobnosti 

• intenzivno širjenje virusov, 

• medsebojni kontakti otrok tesni 

• stik  z raznimi viri okužb, s katerimi v družini do 
sedaj niso prišli v kontakt 

 

 



Zaključek 

• ARI pogost pri otrocih 

• Zapleti ob okužbi so lahko usodni 

• Vrtičkarji in šolarji več možnosti za okužbo 

• S preventivnimi ukrepi lahko preprečimo  
prenos  

 


