Bolezen ust, rok in nog (ust, dlani in stopal)

V septembru in oktobru 2014 pri otrocih opažamo pogostejše pojavljanje nenevarne virusne bolezni ust, rok in nog.
Bolezen se v svoji klasični obliki kaže z izpuščajem na dlaneh in stopalih, lahko vročino, neješčnostjo, bolečinami v žrelu,
slinjenjem ter aftami v ustih, možne so številne različice.
Pojavljanje: v epidemijah, najpogosteje zbolevajo otroci do starosti 5 let, bolezen se lahko pojavi tudi pri odraslih.
Povzročitelji: virusi iz skupine enterovirusov, najpogosteje Coxsackievirus A16 in Enterovirus 71. Virusi vstopajo v telo
preko ust, se razmnožijo v prebavilih in preko krvi razširijo po telesu.
Prenos bolezni: virus se izloča s slino, izločki iz nosu, iz mehurčkov in z blatom. Okužimo se z vnosom virusa v usta,
preko okuženih rok ali predmetov. Bolnik je kužen nekaj dni pred pojavom sprememb na koži in en teden za tem, v
redkih primerih več tednov.
Preprečevanje okužbe: higiena, pogosto umivanje rok, razkuževanje površin in igrač, izogibanje tesnega stika
(objemanje, poljubljanje) z bolnimi.
Trajanje: večinoma manj kot en teden, ob hudi prizadetosti izjemoma dlje. Afte so izrazito boleče 2 – 3 dni, nato
bolečina izzveni. Kožne spremembe se hkrati pojavijo in izginejo, ne pojavljajo se v več fazah kot npr. pri vodenih kozah.
Bolniški stalež: bolnik, ki kaže znake okužbe naj bi 1 teden, oziroma dokler se izpuščaji ne posušijo, ostal doma, da ne
pride do prenosa okužbe.
Kako se kaže?
Izpuščaj: tipično se pojavljajo rdeče pike ali bunkice, nekoliko podobne komarjevem piku okoli ust ter na dlaneh in
stopalih. Lahko se pojavljajo tudi v obliki mehurčkov, lahko na drugih lokacijah, npr. po ritki, v komolčnih kotanjah in po
nogah. Obseg je različen, lahko je prisotnih le nekaj pikic, lahko pa številni mehurčki. Izpuščaj je sprva srbeč, lahko tudi
boli.
Spremembe v ustih: opažamo posamezne ali številne afte na jeziku, dlesni, mehkem nebu, lahko tudi virusno angino s
pordelimi mehurčki raztresenimi po mandljih (tonzilah). Spremembe v ustih so boleče, zato se bolezen pogosto prične
z neješčnostjo, bolečim žrelom in slinjenjem.
Vročina: ni tipična, lahko se pojavi zvišana temperatura, ki večinoma ne presega 39 C in ne traja dlje kot 3 dni
Zapleti: izjemno redki
Zdravljenje
Specifičnega protivirusnega zdravljenja ne poznamo, antibiotiki niso učinkoviti, lahko le blažimo simptome bolezni.
Bolečina in vročina: paracetamol ali ibuprofen.
Neješčnost: izogibamo se vroči ali kisli hrani, hladna in tekoča hrana povzroča najmanj neugodja, bolnik naj pije hladno
vodo, čaj ali mleko, otroci bodo radi pojedli hladno juho, čokolino, lahko jih pocrkljamo s stopljenim sladoledom.
Izpuščaj: proti srbenju lahko pomagajo hladilna mazila, če so prisotni obsežni mehurčkasti izpuščaji s hipermanganovo
kopeljo preprečimo bakterijsko okužbo sprememb na koži.
Kdaj k zdravniku: pokličite ambulanto vašega zdravnika, če vročina traja več kot 3 dni, če imate občutek, da otrok ne
more zaužiti dovolj tekočine in je dehidriran, če vam otrok deluje prizadet (pretirano utrujen, neaktiven, ga težko
zbudite). Sestre vam bodo svetovale, če je potreben obisk pri zdravniku.
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