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Kaj je vrtec (s stališča staršev) 
• Inštitucija, kjer so otroci v skupinah 

• Varstvo in vodstvo zagotavljajo kvalificirani vzgojitelji – kvalificirani za 
vzgojo in ne za zdravljenje 

• Namenjena dnevnemu do 9-urnemu bivanju otrok 

• Namenjena načeloma zdravim otrokom 

• V vrtec se vključujejo otroci s kroničnimi boleznimi in težavami ter 
motnjami v razvoju praviloma po presoji otrokovega izbranega pediatra 

• Ni namenjen bivanju in varstvu akutno bolnih otrok 

• Zaradi organizacije v skupinah je zaradi drugih vključenih otrok potrebno 
upoštevati možnost prenosa bolezni na druge otroke  

• Vzgojitelj ima pravico zavrniti sprejem bolnega otroka 

• V primeru razvoja znakov bolezni vzgojitelj pokliče starše ali skrbnike, da 
takoj oz. čimprej pridejo po otroka 



Ah, saj so vsi 

• V vrtcu vsi (ali večinoma) otroci: 

  - stalno smrkajo 

  - kar naprej kašljajo 

  - pogosto zbolijo z vročino 

  - poleti vsaj 1x bruhajo in driskajo 

  - dobijo gliste in uši 

 

Nikakor ne sme biti tako! 

 





Zakaj bolan otrok ne sme biti v vrtcu? 
 
1. Ker mu je hudo: 

       - ne more slediti programu 

       - ne more se igrati 

       - pogreša toplino staršev 

 

2. Ker prenaša povzročitelje bolezni   

      na druge otroke 

      (povzročitelji bolezni so: virusi, bakterije, zajedavci) 



Prehlad: smrkanje, kašelj, slabo počutje 
 
Akutni virusni laringitis: lajajoč kašelj, piskanje v vdihu 
in dušenje 
 
Bronhiolitis: kašelj, težko dihanje, piskanje v izdihu  
(epidemija RSV) 
Najbolj nevaren za najmlajše! 
 
Pljučnica: kašelj, vročina, splošna prizadetost, težko 
dihanje 
Se zdravi z antibiotikom!  
Hude oblike v bolnišnici (antibiotik v žilo, dodajanje 
kisika). 
 
Bronhitis: kašelj, težko dihanje,  
piskanje v izdihu pri posebni obliki, ki jo težko ločimo od 
astme  



Otroka, ki piska v vdihu in ga duši, še zlasti če preneha lajajoče kašljati in pomodri, oblečemo in nesemo ven 
na mraz! Mraz deluje enako kot hladna megla iz inhalatorja - ublaži oteklino grla. Pokličemo urgentnega 
zdravnika ali če je otroku bolje, otroka sami odpeljemo k bližnjemu urgentnemu zdravniku (v avtu izklopimo ali 
zmanjšano ogrevanje)! 



Kdaj naj ostane otrok doma? 

• Če ima vročino 

• Če (hudo) kašlja  

• Če ima zagnojene oči 

• Če ima obilen gnojen izcedek iz nosu 

• Če piska 

• Če je splošno utrujen, poležava, ni sposoben za igro, nerazpoložen 



Kdaj naj gre otrok ponovno v vrtec? 

• Ko je spet zdrav 

• Vsaj nekaj dni nima vročine 

• Ne kašlja več (hudo)  

• Ko za zaključil predpisano kuro antibiotika 

 



Akutne okužbe prebavil 

• Bruhanje in/ali driska 
• Lahko vročina 
• Se prenašajo z dotikom ( ritka – usta) – pomen higiene 
• Nekatere virusne okužbe se prenašajo po zraku (npr. Rota virus) – zboli cel 

kolektiv. So skoraj tako kužne kot norice! 
• Otrok naj ostane doma če prejšnji dan ali ponoči bruha in/ali driska! Razen 

če smo prepričani, da ne gre za okužbo. 
• Otrok naj bo doma, če ima vročino! 
• Otrok naj bo doma toliko časa, kolikor ima prebavne težave.  
• Predno gre v vrtec mora že jesti normalno mešano hrano, saj v vrtcu ni 

dietne prehrane! 





Gliste 
• Človeške ali navadne gliste 

   povzročajo bolečine v trebuhu in kašelj ponoči, lahko tudi hujšanje 

   dokaz jajčec v blatu 

   zdravimo z zdravili proti glistam (celo družino) 

   higienski ukrepi za preprečevanje 

• Podanjčice 

    majhne gliste, ki živijo v črevesju 

    povzročajo srbež ritke, lahko bolečine v trebuhu, nejščnost 

    dokaz jajčec iz blata ali brisa 

    zdravimo z zdravili proti glistam 

    higienski ukrepi za preprečevanje 

 



Preprečevanje bolezni v vrtcu  

• Higienski ukrepi: umivanje rok, higiena v toaletnih prostorih, varna 
prehrana 

• Splošni ukrepi za ohranjanje zdravja – t.i. zdrav način življenja:  

   zdrava raznovrstna oz. mešana prehrana, gibanje (zlasti na prostem) 

• Cepljenje: obvezno in neobvezno (proti pnevmokoku, proti virusnemu 
meningitisu, za dojenčke proti Rota virusu) 

 

• V vrtec vodimo otroke, ki niso akutno bolni! 

• LE TAKO BODO NAŠI OTROCI (VEČ ČASA) ZDRAVI! 

 


