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Detské ochorenia

Milé mamičky,
každá z nás chce mať zdravé a prospievajúce dieťatko. Pre zdravý vývoj detskej imunity
je ale nevyhnutné prejsť radom detských ochorení. Aj vďaka tomu z vášho malého
bábätka môže byť raz zdravý dospelý.
Pre vašu informáciu sme vypracovali v našej redakcii tento prehľad bežných detských
ochorení, aj tých, proti ktorým sa dnešné deti očkujú. Tento sprievodca nenahrádza
odbornú lekársku pomoc a akékoľvek príznaky ochorenia, prosím, konzultujte s vaším
detským lekárom.
Mnoho zdravia vám aj vašim deťom praje tím mamičiek Happy Baby a

Úrad verejného zdravotníctva SR
(garant časti o očkovaní)

Hlavne na začiatku
materstva nám hlavou
víri množstvo otázok.
Všetky dobre mienené rady, viac či menej
odborné články, skúsenosti kamarátok...
často sa cítime ešte zmätenejšie.
Nebojte sa opýtať na čokoľvek, žiadna otázka nie je tabu.
Tím našich odborníkov vám odpovie na všetko, čo vás zaujíma.

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Bežné infekčné ochorenia
detí a ich komplikácie
1.

Najčastejším ochorením detí sú infekcie dýchacích ciest a tráviaceho traktu. Medzi
ne patrí nádcha, zápaly nosohltanu, stredoušia, priedušiek, infekčné hnačky a zvracanie.
Vďaka nedozretému imunitnému systému novorodencov a dojčiat má väčšina infek
čných ochorení rozdielne prejavy, priebeh aj možné komplikácie než u dospelých. No
vorodenci môžu napríklad trpieť poruchami termoregulácie, a preto nemôžeme ako
jasný signál brať len telesnú teplotu. U batoliat, pre ktoré je typický rýchly nástup
horúčiek, môže naopak dôjsť k rozvoju tzv. febrilných kŕčov.
Aj pri bežných detských ochoreniach by mali dávať mimoriadny pozor rodičia
detí:
• nedonosených,
• s chronickým ochorením srdca, pľúc, cukrovkou, nádorovým ochorením a pod.
• detí neočkovaných
• detí veľmi často chorých
• detí podvyživených

Aké komplikácie môžu nastať?
Komplikácie sú veľmi individuálne a každé ochorenie je nevyhnutné konzultovať s ošet
rujúcim detským lekárom. Všeobecne možno povedať, že jednou z najčastejších kom
plikácií pri vírusovom ochorení je tzv. sekundárna bakteriálna infekcia. Laicky možno
povedať, že sa k vírusovej infekcii môže pridať bakteriálny zápal. Napríklad zápal dutín
nosných, stredoušia alebo mandlí.
Pri hnačkách je najvýznamnejším rizikom dehydratácia, teda odvodnenie. Hlavne doj
čatá sa dehydratujú pomerne rýchlo a v prípade, že dieťa neprijíma dostatok tekutín,
je potrebný rýchly zásah.
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Lexikón bežných
detských ochorení
2.

Kiahne – typické detské ochorenie

Ide o bežné detské ochorenie spôsobené vírusom varicella zoster, kde je zdrojom
nákazy chorý človek. Prejavuje sa výsevom na tele dieťaťa.

Prenos vírusu
Vírus sa prenáša vzdušnou cestou. Väčšinu chorých tvoria deti, aj keď občas sa môže
kiahňami nakaziť aj dospelý človek, ktorý ich neprekonal ako dieťa. Chorí jedinci sú
nákazliví od posledného dňa inkubačnej doby, kedy sú ešte bez príznakov, až kým
vyrážky neuschnú. Je preto nutné, aby boli v izolácii. V našich zemepisných podmien
kach sa nakazí do dosiahnutia dospelosti 90 % ľudí, najčastejšie sa ochorenie vyskytuje
v predškolskom a školskom veku. Po prekonaní už človek kiahne dostať nezvykne, aj
keď opakovaný výskyt kiahní je možný, ale je to skutočne raritná záležitosť.
Nezabudnite, že po prekonaní kiahní v tele človeka ostáva vírus varicella zoster, ktorý sa
môže v neskoršom veku aktivovať v podobe pásového oparu. Je preto veľmi dôležité
dlhodobo sa o svoj imunitný systém starať a vyhýbať sa stresu, ak je to vo vašich silách.
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Príznaky ochorenia
Ochorenie začína najčastejšie horúčkou a výsevom červených vyrážok, ktoré majú tvar
šošovice. Tie sa v priebehu niekoľkých hodín zmenia na pľuzgieriky. Najprv začne výsev
na trupe, tvári a na hlave, postupuje na končatiny s výnimkou dlaní a chodidiel. Pľuzgiere
sa zmenia postupne na chrasty, trvá to zhruba dva týždne.

Piata detská choroba

Možné komplikácie
Deti, ktoré disponujú dobrým zdravotným stavom, väčšinou nemávajú žiadne kompli
kácie. Ťažší ale býva priebeh u dospelých jedincov. Veľmi zriedka u detí so slabou imu
nitou môže dôjsť k vážnejším komplikáciám. Treba preto kiahne sledovať, aby nedošlo
ku zlyhaniu orgánov. Sledujte preto signály, aby ste sa možným komplikáciám vyhli, a to
trvale zvýšenú horúčku nad 38,5 stupňa, zvracanie (môže ísť o vírusom zasiahnutý mo
zog), ťažší kašeľ a dýchanie (môže ísť o zasiahnutie pľúc vírusom). Ak sa vám priebeh
choroby nezdá, vždy kontaktujte lekára.

Starostlivosť a liečba kiahní
Liečba kiahní v podstate neexistuje, miernia sa iba príznaky a sleduje sa stav dieťaťa.
Dôležité je dosiahnuť, aby bol priebeh choroby čo najľahší. V dnešnej dobe sa už púder
veľmi neodporúča. Mamičky môžu deťom podať lieky proti svrbeniu – antihistaminiká,
aby zabránili škriabaniu, ktoré môže mať za následok škaredé jazvy po tele dieťaťa. Po
môcť môžu krátke kúpele, do ktorých môžete pridať
hypermangán či trošku jablkového octu alebo repík.
Vyrážky je možné potierať koloidným striebrom, ale
aj zriedeným čajovníkovým či levanduľovým olejom.

Pôvodcom ochorenia je Parvovírus B19, ktorý sa šíri kvapôčkovou infekciou a vstupuje do tela detí prostredníctvom dýchacích ciest.
Piata detská choroba sa líši od šiestej detskej choroby tým, že sa vyskytuje u predškolákov a mladších školákov. Ide o infekčné vírusové ochorenie.

Podpora imunity zvnútra je tiež veľmi dôležitá,
ideálne je pridať kvalitný vitamín C a vitamíny
skupiny B, prípadne probiotiká.

Piata detská choroba má rôzne prejavy. Parvovírus, ktorý sa postupne šíri až do kostnej
drene a kĺbov, môže v kostnej dreni dočasne spôsobiť zníženie krvotvorby, ktoré ale
zdravé deti neohrozí.

Prejavy ochorenia

Dieťa je počas choroby viditeľne unavené, môžu ho pobolievať kĺby. Jej prejavom môžu
byť škrvny na koži fialovočervenej farby. Vyrážka sa najprv objaví v okolí nosa a tváre.
Je typická tvarom, ktorý pripomína motýlie krídla. Škvrny môžu vystúpiť aj na zadočku
a vnútornej strane končatín, a to zhruba počas 7 – 10 dní. Počas choroby sa môže
vyskytovať aj teplota, ale aj zdurené uzliny. Je možné, že ochorenie prejde aj bezprí
znakovo.
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Prenos
Toto vírusové ochorenie sa šíri veľmi rýchlo, a to ako kvapôčková infekcia vzduchom
alebo kontaktom s predmetom, na ktorom sa vírus nachádza. Dieťa si ju môže priniesť
z verejných záchodov, z ihriska či detského kútika, kina alebo kúpaliska. Ochorenie sa
šíri hlavne v lete a na jeseň. Inkubačná doba je 3 až 6 dní. Väčšinou spôsobí miestne
epidémie v kolektíve.

Liečba ochorenia

Liečba piatej detskej choroby
Keďže ide o vírusové ochorenie, nie je nutné podávať ATB. Liečba prebieha v kľudo
vom režime na lôžku. Ak je to nutné, môžu sa dieťaťu v prípade horúčky podať antipy
retiká. Dieťa by sa malo vyhýbať kolektívu. Prekonaním dieťa získava doživotnú imunitu.
Ochorenie môže znamenať problém pre tehotné mamičky, pretože sa môže prostred
níctvom placenty dostať k plodu a spôsobiť jeho vážne poškodenie až smrť.

Pri tomto ochorení ide hlavne o to, aby bolo dieťa v kľudovom režime, bez športových
aktivít, ktoré môžu deťom spôsobovať bolesť postihnutých končatín. Je dôležité, aby
sa nezdržiavalo v detskom kolektíve. Hračky v kolektíve by sa mali po zistení výskytu
dezinfikovať, aby nedošlo k prenosu na ďalšie deti.
Dieťa by malo prijímať zvýšené množstvo vitamínov, zvlášť skupiny B a vitamín C.
V prípade vyšších teplôt je dobre ich jemne zraziť a vyrážky sa môžu natierať zinkovou
masťou, prípadne Fenistil gélom. Je vhodné podávať dieťaťu ľahkú stravu, ktorá nedráž
di pokožku. Treba dbať aj na to, aby sa dieťa vyhýbalo slnku.
Ochorenie sa hojí spontánne, zhruba po 10 dňoch a bez komplikácií. Ak ide o deti
s výrazne oslabenou imunitou, je vhodné tieto deti sledovať pre prípad, že by mohlo
ochorenie vyústiť do zápalu mozgových blán.

Ruky-nohy-ústa
Ide o „novodobé“ vírusové ochorenie spôsobené enterovírusom Coxsackie A16, ktoré
sa šíri hlavne medzi deťmi a je veľmi infekčné.

Prejavy ochorenia
Deti v detskom kolektíve sú na toto ochorenie veľmi náchylné. Ide o veľmi časté ocho
renie malých detí zhruba do 10 rokov veku. Ochorieť môžu aj dospelí, ktorí majú
oslabenú imunitu, hoci ho už možno prekonali.
Prejavuje sa vyrážkou okolo úst, na dlaniach rúk a na chodidlách. Ochorenie
sprevádza zvýšená teplota, nechutenstvo, slinenie a celková apatia. Môžu sa
objaviť aj bolesti krku, brucha, v ústach sa môžu objaviť afty. Vyrážka deťom spôso
buje svrbenie a občas býva aj bolestivá. Je to veľmi nákazlivé, ale zároveň nezávažné
ochorenie.
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Komplikácie, ktoré môžu nastať
U niektorých detí dôjde po 4 – 5 týždňoch po odznení choroby k odlúčeniu nechtov
na rukách a nohách, prípadne sa môže stať, že na koži ostanú jemné jazvičky. Ochore
nie sa môže počas života opakovať, zvlášť u osôb so zníženou imunitou.
Ochorenie nemá dopad na plod v maternici tehotnej ženy, ale problém môže nastať
počas pôrodu, ak by sa novorodenec nakazil vírusom. Potom je nutné zahájiť potrebnú
liečbu.

Za ochorením stojí herpesvírus 6 (HHV6). Zdrojom nákazy môže byť hocikto v okolí
dieťaťa, či už je to rodič, súrodenec alebo dieťa od susedov.
Inkubačná doba je 10 dní. Ochorenie je typické vysokými horúčkami, ktoré trvajú
3–5 dní. Po ich odoznení sa na trupe objaví vyrážka, ktorá sa rozšíri na končatiny a krk.

Šiesta detská choroba
Väčšinou u detí do 3 rokov sa objavuje ochorenie, tzv šiesta detská choroba. Ide
o vírusové ochorenie, ktoré sprevádza vysoká horúčka a vyrážka.

Príznaky ochorenia
Dieťa môže, ale aj nemusí, mať prejavy tohto ochorenia. Niektoré deti síce ochorenie
mali, ale viditeľné u nich nebolo. Niekedy sa môže objaviť iba horúčka a kožné prejavy
badateľné nie sú. Dieťa je počas ochorenia ospalé a plačlivé, môže mať vodnatú nádchu,
zdurené uzliny v oblasti hlavy a krku, bolestivý začervenaný krk. Vyrážka po pár dňoch
odoznie, dieťa prestáva byť infekčné.

Liečba šiestej choroby u detí
Ochorenie je spôsobené vírusom, takže nie je nutné podávať ATB. Dôležité je, aby
dieťa bolo v kľude a malo dostatok tekutín. V nevyhnutnom prípade je možné podá
vať antipyretiká. Občas sa môže stať, že počas ochorenia dôjde k febrilným kŕčom,
vtedy je potrebné kontaktovať lekára. V skutočne výnimočných prípadoch môže dôjsť
k poruche krvotvorby, či zápalu pečene a mozgu. Prekonaním ochorenia dieťa získava
doživotnú imunitu.
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Očkovanie
3.

Povinné očkovanie chráni dieťatko
pred 10 vážnymi chorobami
Podľa výsledkov Úradu verejného zdravotníctva bolo na Slovensku v roku 2018 zaočkovaných viac ako 95 % detí. Svetová zdravotnícka organizácia považuje tento počet
dostačujúci na to, aby sme sa vyhli epidémii. Na internete však nájdeme o očkovaní
mnoho zavádzajúcich a odstrašujúcich informácií vytrhnutých z kontextu. Prečítajte
si preto, ako očkovanie ochráni vaše dieťatko a či je skutočne bezpečné.

Prečo je očkovanie dôležité?
Počas očkovania sú dieťatku podané upravené baktérie a vírusy (sú bezpečné a nedo
kážu vyvolať ochorenie). Organizmus proti nim začne tvoriť špecifické protilátky
a keď sa s nimi stretne v budúcnosti, bude vedieť ako má s nimi bojovať. Takto vzniká
dlhodobá, alebo celoživotná, imunita proti infekčnému ochoreniu.

Očkovací kalendár
Rok života

Typ očkovania

Chráni dieťa proti

3 mesiace

1. dávka očkovania

5 mesiacov

2. dávka očkovania

11 mesiacov

3. dávka očkovania

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ,
Detská obrna,
Vírusová hepatitída typu B,
Hemofilové a pneumokokové
invázne nákazy

15 – 18 mesiacov

1. dávka očkovania

5 rokov

Preočkovanie

6 rokov

1. preočkovanie

13 rokov

2. preočkovanie

Osýpky, Mumps, Ružienka

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ,
Detská obrna

Od 1. 1. 2020 platí nový Očkovací kalendár, podľa ktorého sú detičky narodené
po 1. januári 2016 preočkované proti osýpkam, mumpsu a ružienke v 5. roku
života. Deti narodené pred týmto dátumom sú očkované v 11. roku života.
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Povinné pravidelné očkovanie
Povinné pravidelné očkovanie detí je hradené z verejného zdravotného poistenia.
V Slovenskej republike sa v súčasnosti detská populácia povinne očkuje proti 10 závažným infekčným ochoreniam:
•
•
•
•
•

Záškrt (diftéria)
Tetanus
Čierny kašeľ (pertussis)
Detská obrna (poliomyelitída)
Hemofilové invazívne nákazy (HiB)

•
•
•
•
•

Vírusová hepatitída B (VHB)
Pneumokokové invazívne ochorenia
Osýpky (morbilli)
Mumps (parotitída, príušnice)
Ružienka

Základné očkovanie v rámci povinného očkovania detí
sa realizuje vakcínami:
●	
šesťzložková vakcína proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym ochoreniam, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B
● trojzložková MMR vakcína proti osýpkam, mumpsu, ružienke
● vakcína proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam

Preočkovanie v rámci povinného očkovania detí
sa realizuje vakcínami:
●	
štvorzložková vakcína proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne
● trojzložková MMR vakcína proti osýpkam, mumpsu, ružienke

					– garant kapitoly o očkovaní
		

Odporúčané očkovanie pre osoby
vo zvýšenom riziku nákazy, resp.
očkovanie na žiadosť rodiča dieťaťa
V Slovenskej republike je okrem povinného očkovania zavedené aj odporúčané očkovanie pre rôzne skupiny populácie. Je na rozhodnutí rodiča a na dohode medzi
ním a ošetrujúcim pediatrom, ktoré z odporúčaných očkovaní s dieťaťom absolvuje.
Odporúčaných očkovaní pre osoby vo zvýšenom riziku nákazy, resp. na žiadosť rodiča
dieťaťa, je viacero. Rodičia sa najčastejšie informujú o odporúčaných očkovaniach proti
nasledujúcim ochoreniam:
● Chrípka
● Vírusová hepatitída A
● Meningokokové ochorenia
● Ochorenia spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV)
● Kliešťová encefalitída
● Rotavírusové infekcie
● Ovčie kiahne
Odporúčané očkovania nemusia byť plne hradené z verejného zdravotného poistenia
čo znamená, že vakcíny môžu byť s doplatkom, resp. ich hradí rodič dieťaťa.
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Prvé povinné očkovanie
Očkovanie je veľmi diskutovanou a kontroverznou témou. Predstavuje však účinný
spôsob, ako chrániť dieťa pred vážnym infekčným ochorením. Ak ste vaše dieťatko
zaočkovali, spravili ste aj dobrý skutok. Pomohli ste budovať kolektívnu imunitu. Tá
chráni deti, ktoré nemôžu byť očkované zo zdravotných dôvodov.

Kedy je dieťatko očkované prvýkrát?
Ochoreniami sú najviac ohrozené najmladšie detičky, ktorých imunitný systém nie je
dostatočne zrelý. Protilátky získané od mamy pomerne rýchlo klesajú a protilátky z ma
terského mlieka neposkytujú dostatočnú ochranu. Bábätká sú tak vystavené väčšiemu
riziku infekcie. To je dôvod, prečo je vaše dieťatko prvýkrát očkované v 3. mesiaci.

Na čo si dať pred očkovaním pozor?
Ak vás čaká prvé očkovanie, je prirodzené, že máte obavy. Aby ste sa cítili pokojnejšie:
•	
niekoľko dní pred očkovaním sa vyhýbajte miestam s veľkým počtom ľudí
(nákupné centrá, materské centrá). Na prechádzky môžete chodiť ďalej,
•	
príbuzných a známych, ktorí sa necítia fit, slušne odmietnite a poproste ich,
aby prišli inokedy,
•	
deň pred očkovaním, aj v deň očkovania pred odchodom do ambulancie zmerajte dieťatku telesnú teplotu.

Na čo si dať pozor po očkovaní?

Dieťatko by malo byť 14 dní pred očkovaním zdravé. Pred samotným očkovaním sa
s vami pediater porozpráva o zdravotnom stave dieťatka. Dôležité je spomenúť, že dieťatko:
• nepokojne spalo, bolo nezvyčajne mrzuté či plačlivé,
• malo zvýšenú telesnú teplotu,
• trpelo žalúdočnými ťažkosťami (malo hnačku alebo zvracalo),
• bolo v kontakte s niekým, kto trpel infekčným ochorením,
• za posledné 3 dni cestovalo autom dlhšie ako 4 hodiny,
• vy, otecko dieťatka alebo súrodenec ste mali reakciu na očkovanie.

Hoci je očkovanie bezpečné, tak ako ostatné lieky môže mať vedľajšie účinky (zvýšená
teplota, nervozita, opuch). Preto by ste dieťatku mali dať čas na zotavenie a v deň
očkovania by ste mali oddychovať v pohodlí domova.
Okrem toho platí, že:
• 24 hodín po očkovaní by dieťatko nemalo absolvovať dlhšiu cestu,
• v deň očkovania by nemalo cvičiť, plávať ani vykonávať fyzicky náročnú aktivitu,
•	
ak telesná teplota dieťaťu stúpne nad 38 °C, podajte lieky na zníženie horúčky.
Preventívne podávanie liekov sa však neodporúča. Niektorí detskí lekári dokon
ca radia zrážať až horúčku vyššiu ako 38,5 °C,
• Po očkovaní MMR vakcínou sa môže reakcia prejaviť po 8 až 10 dňoch.

Lekár dieťatko vyšetrí (skontroluje hrdlo, popočúva srdce a pľúca, prehmatá fonta
nelu, brucho a končatiny) a až keď si je istý, že je v poriadku, zaočkuje ho. Po očkovaní
by ste mali zostať v čakárni pediatra ešte 30 minút, aby lekár mohol skontrolovať,
ako dieťa na vakcínu reaguje.

Dieťatko môže byť po očkovaní unavené, nepokojné a ubolené. Horúčka zväčša
vystúpi večer a trvá od 12 do 48 hodín. Miesto vpichu môže byť na dotyk tvrdšie,
teplejšie a začervenané. Opuch zväčša ustúpi za 2 až 3 dni. Ak dieťatku v deň očko
vania nechutí papať, nevadí. Ponúkajte mu hlavne tekutiny.

Ako prebieha očkovanie?
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Ako drobčekovi uľaviť:
•	
miesto vpichu chlaďte studeným obkladom, gélovým vankúšikom, krátkodobo
masírujte kockou ľadu alebo potrite octanovou masťou,
• dieťatku oblečte voľnejšie oblečenie (napr. tepláky),
•	ak drobcovi stúpne teplota, dbajte na to, aby nebol príliš naobliekaný a pravidelne
vetrajte,
•	
liek s obsahom ibuprofénu (Nurofen pre deti) alebo paracetamolu (Paralen SUS,
Panadol pre deti) môže pomôcť tiež, ak je dieťatko veľmi nervózne alebo
ubolené.

Kedy mám kontaktovať lekára?
Drobci väčšinou znášajú očkovanie dobre. Ak sa Vám však čokoľvek nepozdáva,
radšej kontaktujte ošetrujúceho lekára.
Spozornieť by ste tiež mali:
• ak má dieťatko veľmi vysokú teplotu (39 °C a viac ),
• ak je miesto vpichu veľmi opuchnuté (viac ako 5 cm) alebo ak začne hnisať,
•	ak dieťatko plače dlhšie ako 3 hodiny (prípadne, ak plače veľmi silno dlhšie ako
1 hodinu),
• pri zvracaní a hnačke.

Kam mám hlásiť nežiaduce účinky?
Ak spozorujete u dieťatka nežiaduce účinky, mali by ste o tom informovať vášho
detského lekára. Následne môžete vedľajšie účinky nahlásiť Štátnemu ústavu pre
kontrolu liečiv cez elektronický formulár, telefonicky na t. č.: + 421 2 507 01 206
alebo prostredníctvom tlačiva, ktoré po vyplnení zašlete na adresu:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11
825 08 Bratislava
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Lexikón detských ochorení,
proti ktorým sú deti očkované
Popis infekčných ochorení,
ktoré vďaka očkovaniu nepoznáme
O čiernom kašli, detskej obrne či osýpkach počul každý z nás. V minulosti často
končili smrťou. Dnes sa na Slovensku tieto infekčné ochorenia vyskytujú výnimočne,
alebo vôbec. Vymizli vďaka povinnému očkovaniu. Napriek tomu však nie je na škodu rozpoznať ich príznaky.

Záškrt
Záškrt je akútne bakteriálne ochorenie postihujúce mandle, hrtan a hltan (výnimoč
ne pokožku a očné spojivky). Sprevádzajú ho vysoké teploty a zdurené lymfatické uzliny. Zápal v nosohltane môže vyvolať problémy pri prehĺtaní a dýchaní. Tie
sú spôsobené odumieraním tkaniva. Ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov,
ktoré môže spôsobiť udusenie, je typické pri ťažkom priebehu ochorenia. Medzi
ďalšie komplikácie patrí zápal srdcového svalu, poškodenie obličiek a ochrnutie
mäkkého podnebia.
Zdroj nákazy: Kvapôčkový prenos
Inkubačná doba: 2 – 5 dní
Liečba: 		
Antibiotická liečba a protizáškrtové sérum

Tetanus
Keď sa poraníme, častokrát si neuvedomíme, že vzniknutá rana môže byť vstupnou
bránou pre baktérie. Akútna choroba nervového systému vyvolaná toxínmi, ktoré
vyprodukovali baktérie sa nazýva tetanus. Prejavuje sa tŕpnutím šije, kŕčmi žuvacích
i dýchacích svalov. Priebeh ochorenia je ťažký a úmrtnosť je až 50 %.
Zdroj nákazy: 	Baktéria sa do organizmu dostáva cez ranu. Z človeka na človeka
sa neprenáša
Inkubačná doba: 7 – 14 dní
Liečba: 		Antitetanické sérum, penicilínové antibiotiká a jedna dávka očkovacej
látky
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Čierny kašeľ
Postihuje dýchacie cesty a je typický závažnými záchvatmi kašľa trvajúcimi 6 až
10 týždňov. V komplikovaných prípadoch môže ochorenie skončiť ušnou infekciou,
zápalom priedušiek alebo pľúc, poškodením mozgu, v najhoršom prípade smrťou. Vyskytuje sa predovšetkým u detí a mládeže.

Zdroj nákazy: 	Fekálno-orálna cesta (napr. náhodným zanesením vírusov z výkalov
do organizmu počas hry v prírode)
Inkubačná doba: 7 – 12 dní
Liečba: 		
Symptomatická liečba, ošetrovanie ochrnutých končatín, rehabilitácia

Hemofilové infekcie spôsobené baktériami
Haemophilus influenzae typ B (HiB)
Hemofilové infekcie sú veľmi vážne bakteriálne infekcie, ktoré sa prejavujú zápalom
mozgových blán, hrtanovej príchlopky, priedušiek, pľúc, kĺbov či otravou krvi.
Môžu mať za následok trvalú poruchu sluchu ale tiež poškodenie mozgu. Pri
akútnom zápale hrtanovej príchlopky môžu skončiť rýchlym udusením sa pacienta.
Zdroj nákazy: Kvapôčková forma
Inkubačná doba: 2 – 4 dni
Liečba: 		
Antibiotická liečba

Vírusová hepatitída typu B
Kým hepatitída typu A (známa ako choroba špinavých rúk) neprechádza do chronic
kého štádia, hepatitída typu B môže skončiť cirhózou alebo rakovinou pečene.
Choroba často prebieha dlhodobo a nepozorovane, pričom pacient ani netuší, že je
chorý. Prejaviť sa môže tiež hnačkami a príznakmi podobnými chrípke.

Zdroj nákazy: 	Kvapôčkový prenos zo vzduchu, nepriamou cestou predmetmi
znečistenými slinami chorej osoby
Inkubačná doba: 7 – 10 dní
Liečba: 		
Antibiotická liečba

Detská obrna
Pri detskej obrne napáda vírus nervový systém. Začiatky ochorenia sú sprevádzané
veľmi slabými pocitmi ochrnutia kostrového svalstva (najčastejšie však nôh). V prie
behu choroby sa stav zhoršuje. Keď paralýza trvá dlhšie ako 60 dní, často dochádza
k trvalému ochrnutiu končatín. V prípade, ak postihne svaly hrudníka a mozog,
pacient zomiera.
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Zdroj nákazy: 	Krv, telesné tekutiny, pri sexuálnom styku s infikovanou osobou, počas tehotenstva a pôrodu z matky na dieťatko
Inkubačná doba: 50 – 180 dní (priemerne 90 dní)
Liečba: 		
Symptomatická liečba a diéta

Pneumokokové invázne infekcie
Ochorenie môže prebiehať ako ľahký zápal horných dýchacích ciest. Pneumokokové
baktérie však môžu vyvolať aj komplikované ušné infekcie (často spôsobujúce trvalé
poruchy sluchu), zápaly pľúc sprevádzané vykašliavaním hrdzavohnedých hlienov, zápaly srdcového svalu, kostnej drene, mozgových blán, hnisavé vredy aj infekcie
krvi. Ochorenie je sprevádzané vysokou úmrtnosťou.
Zdroj nákazy: Kvapôčková forma, sliny
Inkubačná doba: 1 – 3 dni
Liečba: 		
Antibiotická liečba a symptomatická liečba zabezpečujúca životné funkcie
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Osýpky
Pred nástupom očkovania boli osýpky považované za jedno z najzávažnejších a najná
kazlivejších vírusových ochorení u detí. Choroba je sprevádzaná horúčkami, objavujú
sa tiež žlto-belavé začervenané škvrny v ústach, nádcha a kašeľ. Na 4. až 5. deň
po prepuknutí choroby sa objavujú červené, splývajúce vyrážky na tvári, krku, bru
chu a končatinách. Choroba je často komplikovaná zápalom uší, priedušiek, pľúc či
centrálneho nervového systému.

Zdroj nákazy: 	Kvapôčkový prenos zo vzduchu, nepriamou cestou predmetmi
znečistenými slinami chorej osoby
Inkubačná doba: 7 dní
Liečba: 		
Symptomatická liečba

Rubeola
Rubeola, alebo ružienka, je považovaná za pomerne ľahké horúčkovité ochorenie
sprevádzané nádchou, kašľom a bledoružovými vyrážkami šíriacimi sa od uší
a tváre na trup. Pre budúce mamičky predstavuje veľký problém.
Ak sa rubeolou nakazí žena v 1. trimestri tehotenstva je až 80 % pravdepodobnosť, že o dieťatko príde alebo že sa narodí s poškodeným mozgom či srdiečkom. Pri nákaze v 2. a 3. trimestri hrozí, že bábätko bude mať po narodení
poškodený zrak, sluch, či srdce. Dieťatko môže horšie prospievať, zaostávať
motoricky a psychicky za vrstovníkmi.
Zdroj nákazy: Kvapôčkový prenos zo vzduchu
Inkubačná doba: 14 – 21 dní (priemerne 18 dní)
Liečba: 		
Symptomatická liečba

Zdroj nákazy: 	Kvapôčkový prenos zo vzduchu, nepriamou cestou predmetmi
znečistenými slinami chorej osoby
Inkubačná doba: 8 – 12 dní (priemerne 10 dní)
Liečba: 		
Symptomatická liečba

Mumps
Choroba nazývaná tiež príušnice alebo parotitída sa prejavuje zvýšenou teplotou a postihuje slinné žľazy, ktoré opúchajú. Vo vážnejších prípadoch môže vírus napadnúť
tiež nervový systém a pohlavné žľazy. Komplikácie sa prejavujú zápalom semenníkov a nadsemenníkov, zápalom brušnej spojivky, vaječníkov, mliečnych žliaz,
mozgu a mozgových blán. U dospievajúcich chlapcov a u dospelých mužov môže
ochorenie spôsobiť neplodnosť.
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Registrácia zaberie iba chvíľku,
tak prečo si neurobiť radosť?
♥
♥
♥
♥

Stanete sa súčasťou komunity viac ako 60 000 mamičiek.
Odborníci vám poradia, ako sa starať o dieťa.
Podelíte sa s ostatnými o zážitky s vašimi najmenšími.
Dáme na vaše skúsenosti a necháme vás testovať rôzne výrobky.

S radosťou a šťastím
preplávate materstvom s

Po registrácii sa môžete tešiť
na darčeky v hodnote 75 eur
Darčekový balíček

V druhej polovici tehotenstva
u gynekológa

Darčekový kufrík

Po pôrode v pôrodnici

Darčekový balíček

Na pravidelnej prehliadke
u pediatra

Registrujte sa na www.happybaby.sk

