
WSPÓŁCZESNE CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO 

  

Wprowadzenie szczepień ochronnych znacząco wpłynęło na rodzaj chorób, które najczęściej 
pojawiają się w wieku przedszkolnym. 

Świnka czy różyczka są chorobami coraz mniej spotykanymi . Jednak występują inne 
schorzenia, m.in. choroba bostońska czy rumień zakaźny. Jakie są objawy tych schorzeń? 
Jakie symptomy powinny wzbudzić niepokój u wychowawcy? 

  

RUMIEŃ ZAKAŹNY 

  

Choroba spowodowana przez wirusa o nazwie parwo-wirus  B19. Inna nazwa tego schorzenia 
to piąta choroba (ang.fifth disease). Rumień zakaźny  jest jeszcze przed wystąpieniem 
wysypki. 

         Głównym objawem choroby jest wysypka. Początkowo  obejmuje ona twarz, 
przypominając  skrzydła  motyla lub obraz uderzonych policzków. Zabarwienie jej jest 
czerwono-fioletowe. Nie obejmuje ona nosa i brody .  Po kilku dniach wysypka rozsiewa się 
na  kończyny, rzadko pojawia się na tułowiu.  W odróżnieniu od zmian ospowych nie 
rozprzestrzenia się na błony śluzowe. Wysypka może utrzymywać się przez około dwa 
tygodnie. Jednak może nastąpić jej nawrót np. po nadmiernym przegrzaniu. Coroba często 
przebiega bezobjawowo- nie występują wtedy zmiany skórne. Niekiedy towarzyszy jej stan 
podgorączkowy, ale najczęściej nie jest on obecny. U dzieci w wieku przedszkolnym rzadko 
pojawiają się powikłania choroby. Natomiast u dzieci starszych może wystąpić zapalenie 
drobnych stawów. Powikłaniem może być również wystąpienie anemii. 

      Wirus jest groźny zwłaszcza dla kobiet ciężarnych – może doprowadzić nawet do 
poronienia. Problemy z ciążą mogą wystąpić nawet wtedy, gdy u mamy nie pojawiają się 
objawy infekcji. 

    Dziecko z podejrzeniem choroby powinno być skonsultowane z lekarzem. Zaleca się 
izolację od grupy przedszkolnej . Najbardziej można zarazić się przed wystąpieniem wysypki 
u chorego. Natomiast po jej pojawieniu się ryzyko przekazania wirusa jest małe. 

  

CHOROBA BOSTOŃSKA 

  

W ostatnim czasie coraz powszechniej występującym schorzeniem jest choroba bostońska, 
zwana także chorobą dłoni, stóp i ust. Jest ona wywołana przez wirusy.  Choroba ta jest 
bardzo zakaźna. Do zarażenia może dojść drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z 
wydzielinami chorego. Choroba  rozwija się najczęściej  w przeciągu od czterech do sześciu 



dni od momentu zarażenia. Na szczęście jej przebieg zazwyczaj  jest łagodny. Pojawiają się 
objawy ogólne oraz zmiany skórne w postaci bolesnych pęcherzyków na dłoniach, stopach 
oraz na błonach śluzowych jamy ustnej. Zmiany te z biegiem czasu mogą przekształcić się w 
pęcherze i owrzodzenia. Jednak najczęściej samoistnie się goją. 

     Rzadko choroba ta ma przebieg ciężki, gdzie dochodzi do zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych lub mózgu, zapalenia mięśnia sercowego  , obrzęku płuc. W niektórych 
przypadkach może dojść nawet do zgonu dziecka. 

       Choroba bostońska jest zakaźna , dlatego konieczna jest izolacja dziecka od 
przedszkolaków. Obecnie w leczeniu stosuje się jedynie leki objawowe. Aby zmniejszyć 
ryzyko zachorowania, należy przestrzegać  zasad higieny. 

  

PŁONICA 

  

Płonica czyli szkarlatyna, jest wywołana przez paciorkowce grupy A. Jest chorobą bakteryjną. 
W razie zachorowania  konieczna jest antybiotykoterapia. Przenosi się drogą kropelkową.  
Początek choroby jest nagły. Pojawia się wysoka temperatura, złe samopoczucie, niekiedy 
również ból brzucha i wymioty. Migdałki są powiększone, często pokryte nalotem. Na skórze 
dziecka pojawia się drobna wysypka, szczególnie intensywna na twarzy, tułowiu i 
pośladkach.  Jest także obecna w pachwinach i pachach. Wysypka jest drobnoplamista. Na 
twarzy nie obejmuje trójkąta pomiędzy fałdami nosowymi i brodą. Po dwóch, trzech 
tygodniach dochodzi do złuszczenia skóry stóp i dłoni. Również skóra na twarzy może się 
delikatnie złuszczyć. W przebiegu płonicy gardło jest żywoczerwone  (szkarlatyne) , a po 
kilku dniach język staje się czerwony z widocznymi brodawkami (język malinowy). W 
niektórych przypadkach dochodzi do zapalenia nerek i stawów. 

  

GORĄCZKA TRZYDNIOWA 

  

Inne nazwy choroby to rumień nagły lub szósta choroba. Choroba najczęściej dotyka dzieci 
jeszcze przed udaniem się do przedszkola, gdyż najczęściej do infekcji dochodzi w 
pierwszych dwóch latach życia. Przyczyną choroby jest infekcja wirusami HHV6 i HHV7. 
Jest to choroba powszechna , przekazywana drogą kropelkową. U zarażonego dziecka 
pojawia się nagła wysoka gorączka  (do 40 *C), która trwa od dwóch do czterech dni. 
Gorączce towarzyszy osłabienie. Po jej ustąpieniu pojawia się , najczęściej na tułowiu , 
bladoróżowa drobnoplamista  wysypka, która szybko ustępuje.  W leczeniu stosuje się środki 
przeciwgorączkowe. 

  

YERSINIOZA 



  

Yersinioza  jest chorobą zakaźną, bakteryjną. Zwykle dotyka dzieci w wieku przedszkolnym 
– większość zachorowań przebiega do piątego roku życia. Objawami choroby są :  biegunka, 
gorączka i bóle brzucha. Niekiedy mogą pojawić się wymioty oraz bolesne parcie na stolec.  
W stolcu może znaleźć się domieszka śluzu lub krwi. U niektórych dzieci przebieg choroby 
może przypominać zapalenie wyrostka robaczkowego- pojawiają się bóle brzucha w okolicy 
prawego podbrzusza oraz gorączka. 

    Po kilku dniach od ustąpienia biegunki u niektórych dzieci może wystąpić zapalenie 
stawów. Dziecko skarży się na bóle stawów, zwłaszcza w kończynach górnych i dolnych ( 
staw kolanowy, stawy stóp, nadgarstka , palców  rąk).  U niektórych dzieci przebieg choroby 
może być gwałtowny z zapaleniem mięśnia sercowego, płuc z pasocznicą.  Najczęściej do 
zarażenia dochodzi na skutek błędu dietetycznego  i zjedzenia niedopieczonego czy 
niedogotowanego skażonego mięsa, zanieczyszczonych odchodami ludzi lub zwierząt 
produktów lub wypicia skażonego niepasteryzowanego mleka. Zakażenie może być również 
przeniesione z chorego człowieka.  Yersiniozę powodują bakterie, które znajdują się w 
odchodach chorych zwierząt . Bakterie  te są bardzo odporne- nawet prawidłowe 
przechowywanie żywności w lodówce nie zabija patogenu.  Niekiedy nawet obróbka 
termiczna nie zapobiega infekcji. Na przykład podczas grillowania może okazać się, że 
temperatura była zbyt niska , by zabić bakterię . Objawy choroby mogą wystąpić po kilku, a 
nawet kilkunastu  dniach od zarażenia. Dziecko podejrzane o chorobę powinno być 
izolowane  od grupy. 

  

MONONUKLEOZA  ZAKAŹNA 

  

Choroba popularnie nazywana jest chorobą pocałunków. Wirus Epstein-Barr, odpowiedzialny 
za rozwój choroby przenosi się wraz ze śliną. Niebezpieczeństwo zarażenia jest także u dzieci 
w wieku przedszkolnym, które zazwyczaj bardzo lubią się przytulać czy ściskać. Choroba 
przenoszona jest drogą kropelkową oraz przez kontakt z  zakażoną osobą. Objawy najczęściej 
są łagodne, przypominają grypę- występuje wysoka gorączka, ból gardła, obrzęk migdałków, 
niekiedy powiększenie węzłów  chłonnych. Dziecko  cierpi, z trudem przełyka. W przebiegu 
choroby może dojść do powiększenia narządów wewnętrznych jamy brzusznej, co może 
wywoływać ból  brzucha . niekiedy po wprowadzeniu antybiotyku ( choroba bywa mylona z 
anginą paciorkowcową, którą należy leczyć antybiotykoterapię) na skórze powstaję wysypka,  
przypomina ona nieco wysypkę w przebiegu odry. Chorobę leczy się objawowo, nie jest 
dostępna szczepionka. Zapobiec chorobie może częste mycie rąk, zatykanie ust podczas 
kichania i kaszlu. 

  

OSPA WIETRZNA 

  



Ospa wietrzna , popularnie nazywana wiatrówką, jest chorobą zakaźną  spowodowaną przez 
wirusa ospy wietrznej i półpaśca. Występuje głównie w wieku dziecięcym. Większość 
zachorowań  następuje do dziewiątego roku życia . Powszechnie uważa się, że ospa wietrzna 
jest schorzeniem niegroźnym. Rzeczywiście u większości dzieci choroba przebiega łagodnie, 
jednak w niektórych przypadkach może prowadzić do ciężkich powikłań, m.in. pod postacią 
zapalenia opon mózgowych, zapalenia mózgu  czy zapalenia płuc. Wirus jest bardzo zakaźny  
i powszechny. Zakażenie następuje drogą kropelkową oraz  kontakt bezpośredni i pośredni, 
przechodzi z człowieka na człowieka. Z powodu bardzo dużej zakaźności choroba szybko 
rozprzestrzenia się głównie w dużych skupiskach , m.in. w żłobkach oraz przedszkolach. 
Najwięcej zachorowań obserwuje się zimą oraz wczesną wiosną. Najbardziej zakaźny okres 
choroby to czas przed wystąpieniem wysypki ( jeden, dwa dni), aż do jej ustąpienia 
(powstania ostatniego strupka). Ospą można się  również zarazić  od osoby, która choruje na 
półpaśca. Od zakażenia do objawów mijają najczęściej dwa tygodnie. Najbardziej 
charakterystycznym objawem ospy jest wysypka- zlokalizowana na skórze. Zajęta jest  także 
owłosiona skóra głowy i błony śluzowe- objaw ten wyróżnia tę chorobę od innych chorób 
wysypkowych.  Oprócz wysypki pojawia się gorączka- najczęściej wysoka ( w granicach 39 
stopni C) , osłabienie, utrata apetytu. Dziecko jest marudne, płaczliwe. Najczęściej choroba 
przebiega łagodnie jednak w niektórych przypadkach dochodzi do powikłań pod postacią 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenia mózgu, rozwoju ataksji móżdżkowej, 
zapalenia płuc. 

   

OWSICA I GLISTNICA 

  

Niestety nadal choroby pasożytnicze u dzieci nie należą do rzadkości. Najczęstszą chorobą 
wieku dziecięcego jest owsica. Zarówno w przypadku owsicy, jak i  glistnicy, aby doszło do 
zarażenia, muszą zostać połknięte jaja pasożyta. Jaja owsika są bardzo trwałe – mogą 
przetrwać w bieliźnie osobistej, pościeli, ręcznikach, dywanach, a nawet maskotkach. Jaja 
glisty też są odporne i mogą w sprzyjających warunkach przetrwać wiele lat w glebie. 
Najczęstszym objawem owsicy jest świąd odbytu, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i 
wieczornych.  Oba pasożyty mogą wywołać bezsenność, bóle brzucha, utratę apetytu.  
Dziecko może się łatwo irytować, być rozdrażnione. W przypadku glistnicy objawem może 
być kaszel, bowiem larwa z jelit należy do układu oddechowego. Aby zapobiec chorobom, 
należy przestrzegać zasad higieny. Konieczne jest częste mycie rąk i dokładne mycie warzyw 
i owoców . Należy często prać ręczniki, bieliznę, maskotki, dywany.  W przypadku infekcji 
trzeba leczyć wszystkich domowników i równocześnie zmieniać pościele, ręczniki (konieczne 
jest pranie w wysokiej temperaturze oraz prasowanie, aby skutecznie zniszczyć jaja pasożyta). 
Najczęściej po dwóch tygodniach leczenie się powtarza. 

  

GIARDIOZA 

  

Inna nazwa choroby to lamblioza. To choroba pasożytnicza, którą wywołuje pierwotniak 
Glordia lamblia. Choroba ta jest uważna za najczęstszą przyczynę przewlekłych bólów 



brzucha i biegunek u dzieci w wieku przedszkolnym. Do zakażenia dochodzi drogą 
pokarmową  przez spożywanie posiłków  zanieczyszczonych cystami pierwotniaków. 
Najczęściej choroba przebiega bezobjawowo. W innych przypadkach u dziecka pojawia się 
ból brzucha, biegunka, może pojawić się wysypka, utrata apetytu. 

Aby wykryć chorobę, należy zbadać kał w kierunku obecności cyst pierwotniaka. Konieczne 
jest leczenie lekami dostępnymi na receptę. 

  

WSZAWICA 

  

Jest chorobą pasożytniczą .Pasożyt- wesz głowowa żywi się  krwią ludzką. Po ugryzieniu 
wysysa ją. W miejscu ukłucia powstają drobne, swędzące grudki. Głównym objawem 
choroby jest świąd. Dziecko jest niespokojne, wierci się, drapie stale po głowie. Wszy są 
koloru szarego, wielkości 2-3 mm. Bytują na owłosionej skórze głowy, najczęściej  nad 
uszami oraz karkiem. Wesz głowowa składa dziennie od około 6-8 jajeczek, z których po 
dziesięciu dniach wylęgają się  pasożyty. Gnidy otoczone są lepką substancją, dzięki której 
ściśle przylegają do skóry czy włosa.  Gnidy zabarwione są na biało, mierzą ok. 1mm. Mogą 
nieco przypominać łupież. Dziecko z podejrzeniem wszawicy należy od grupy odizolować, 
gdyż istnieje ryzyko przeniesienia choroby na inne dzieci. Maluszek może powrócić do 
przedszkola po przeprowadzeniu kuracji. 

  

ŚWIERZB 

  

To zakaźna choroba skóry spowodowana przez świerzbowce. Choroba przenosi się przez 
kontakt z osobą zakażoną, dlatego dziecko z podejrzeniem choroby powinno być izolowane. 
W przypadku choroby pojawia się świąd zwłaszcza na dłoniach, stopach, tułowiu. Największe 
nasilenie dolegliwości występuje w nocy. Choroba wymaga specjalistycznego leczenia. 

  

BORELIOZA Z LYME 

  

Jest chorobą  odkleszczową. Kleszcze  mogą być nosicielami krętków, które są sprawcą 
choroby. Inne nazwy schorzenia to choroba z Lyme lub krętkowica kleszczowa. Choroba 
obejmuje skórę, stawy oraz układ nerwowy i serce. Pierwszym objawem, który pojawia się do 
trzech miesięcy od ukąszenia, jest wystąpienie rumienia wędrującego.  Leczenie 
wprowadzone na tym etapie choroby zapobiega dalszemu rozwojowi choroby. Rumień 
wędrujący może pojawić się w dowolnym miejscu na skórze ( niekoniecznie w miejscu 
ukąszenia przez kleszcza). Szybko powiększa się jego średnica i najczęściej w jego środku 



pojawia się przejaśnienie. Dziecko z rumieniem wędrującym  nie stanowi zagrożenia dla 
innych dzieci., jednak wymaga włączenia terapii antybiotykowej. 

  

KIEDY REAGOWAĆ ? 

  

Większość chorób zakaźnych jest bardzo zaraźliwa i łatwo przenosi się na kolejne dzieci. 
Przedszkole to idealne miejsce dla chorób zakaźnych, gdyż duża liczba dzieci i zachowania 
przedszkolaków ( przytulanie, wymienianie kubkami, sztućcami, ręcznikami, niezakrywanie 
ust podczas kaszlu i kichania) sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się choroby. Dlatego 
chore dziecko należy szybko od grupy izolować. Objawy, które powinny wzbudzić niepokój u 
wychowawcy, to: 

*gorączka i stan podgorączkowy, 

*wysypka, rumień, 

*świąd, 

*zaczerwienienie śluzówek oka, wydzielina ropna, silne łzawienie, biegunka, 

*wymioty, bóle brzucha, 

Silny kaszel lub intensywny katar. 

  

         Gdy pojawi się choćby jeden z objawów, należy nalegać na odbiór dziecka z 
przedszkola. Do czasu kiedy dziecko zostanie odebrane, najlepiej żeby zostało odizolowane 
od reszty grupy. W przedszkolu nie należy podawać dziecku leków, bowiem po podaniu 
każdego specyfiku może wystąpić niepożądana reakcja organizmu (np. reakcja alergiczna), 
nawet po leku przeciwgorączkowym. 

                                                                                                           lek. med. Joanna Głodczak 
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