
 
 

BOLEZEN »ROKE, NOGE, USTA« 

 
»Roke, noge, usta« je pogosta virusna bolezen otrok. Najpogostejši povzročitelji so 

enterovirusi. Zbolijo lahko tudi odrasli. Običajno poteka blago in v večini primerov ni potrebno 

bolnišnično zdravljenje.  

 

Znaki in simptomi: vročina, bolečine v žrelu in kožni izpuščaj. Izpuščaj se pojavlja običajno na 

dlaneh, podplatih in na področju zadnjice. Boleče mehurčke najdemo v ustni votlini, še 

posebej na jeziku in na mehkem nebu ustne votline. Vročina traja od štiri do pet dni. Vročina, 

izpuščaj in razjede običajno spontano izginejo v enem tednu. 

 

Potek bolezni: Inkubacijska doba običajno traja 4 do 6 dni. Okužba se prenaša preko sline, 

nosnih izločkov, blata ali indirektno preko okuženih predmetov in površin. Človek lahko izloča 

virus z blatom še več tednov po okužbi, okužba lahko poteka tudi brez izraženih bolezenskih 

znakov. Bolezen se prične s povišano temperaturo, slabšim apetitom, utrujenostjo; bolnik 

pogosto navaja bolečine v žrelu. 1 dan ali 2 dan se pojavijo rdeče pege na sluznici v ustni 

votlini. Iz peg se kasneje razvijejo mehurčki, ki počijo. Še kasneje se tudi na koži pojavi 

izpuščaj, ki ne srbi. Mehurčast izpuščaj je najpogostejši na dlaneh in podplatih.  

 

Zdravljenje: Glede zdravljenja se posvetujte z osebnim zdravnikom. Bolezen običajno traja 7 

do 10 dni in pogosto ne potrebuje posebnega zdravljenja. 

 

Otrok se v vrtec lahko vrne, ko ni več svežih mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo! 

 

Preventivni ukrepi: izvajamo vse ukrepe za preprečevanje kapljičnih in črevesnih nalezljivih 

bolezni. Pogosto zračimo, poostrimo nadzor nad brisanjem nosov, odstranjevanjem 

uporabljenih robčkov in plenic, ter umivanjem rok. Pozorni moramo biti, ko se otrok vrne v 

kolektiv, saj se povzročitelj izloča z blatom. Pazimo na higiensko previjanje, odstranjevanje 

plenic, brisanje ritke in umivanje lastnih in otrokovih rok.  

 

       OPZHR, 

Eva Gorup, mag. dietet. 

 

 

 

 

VIRI:  

1. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Bolezni rok, nog in ust – priporočila v vrtcih in šolah. Najdeno 

30.11.2021 na spletnem naslovu https://www.nijz.si/sl/bolezni-rok-nog-in-ust-priporocila-v-vrtcih-

in-solah  
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