
 

NORICE 

Norice (tudi vodene koze ali varičela) so virusna nalezljiva bolezen, ki jo povzroča 

varicella zoster virus (VZV). Spada v družino herpes virusov. Večina ljudi okužbo preboli 

v otroškem obdobju. Kdor preboli norice, ostane imun vse življenje, vendar virus ostane 

v telesu in se lahko aktivira kasneje ter povzroči pasovec oz. herpes zoster.  

 

Znaki in simptomi: Značilna znaka sta povišana telesna temperatura in pojav 

mehurčastega izpuščaja na koži, tudi na sluznicah in spolovilu. Dan ali dva pred 

začetkom bolezni se lahko pojavijo tudi predhodne težave, kot so slabo počutje, 

glavobol in bolečine v žrelu. Najprej nastane rdečkast izpuščaj, ki se po nekaj urah 

spremeni v srbeče mehurčke, napolnjene s tekočino. Po nekaj dneh se mehurčki 

posušijo in nastanejo kraste. Kraste v nekaj dneh odpadejo. Prve kožne spremembe 

opazimo na trupu, nato na glavi in nazadnje na udih. Pojavljajo se v zagonih na 3–4 

dni. 

 

Potek bolezni: Virus se prenaša s kužnimi kapljicami, po zraku ali z neposrednim 

stikom. V telo vstopi preko sluznice zgornjih dihal ali očesnih veznic. 

 

Inkubacijska doba najpogosteje traja 14 do 16 dni. Najdaljše trajanje inkubacije je 30 

dni. Bolezen je zelo kužna - 90% dovzetnih oseb ob stiku z bolnikom zboli. Bolniki so 

kužni 2 dneva pred pojavom izpuščaja, zanesljivo pa niso več kužni 5 dni po tem, ko 

so se iz vseh mehurčkov razvile kraste.  

 

Zdravljenje: Glede zdravljenja se posvetujte z osebnim zdravnikom! Zdravljenje je 

simptomatsko. Če je prisotna povišana temperatura, jo lahko nižamo z zdravili, kot je 

npr. paracetamol. Srbenje olajšamo z uporabo antihistaminika. Umivanje je 

priporočljivo, vendar z mlačno vodo in brez uporabe mil ali gelov za tuširanje.  Po 

umivanju telesa ne brišemo z drgnjenjem, ampak le popivnamo odvečno vodo z 

brisačo. 

 

Ukrepi za preprečevanje prenosa: Osebam, ki zbolijo za noricami, je običajno 

svetovano, da ostanejo doma, dokler ne prenehajo biti kužni. Nosečnicam in osebam 

z oslabljenim imunskim sistemom je svetovano izogibanje stiku z osebo, ki preboleva 

norice ali herpes zoster. Na voljo je tudi cepivo proti noricam. Za zaščito se priporočata 

dve dozi cepiva v razmiku 4-8 tednov. 

OPZHR, 

Eva Gorup, mag. dietet. 
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