
 

 

OSLOVSKI KAŠELJ 

Oslovski kašelj je bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis, ki se nahaja v ustih, 

nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, lahko imajo epizode kašlja, ki trajajo 4−8 

tednov. Bolezen najbolj ogroža dojenčke in majhne otroke. 

Inkubacijska doba: običajno traja od 5 do 21 dni, v povprečju od 7 do 10 dni, lahko pa tudi do 

42 dni. 

Potek bolezni ter znaki in simptomi: V začetku bolezni so simptomi podobni navadnemu 

prehladu - pojavi se izcedek iz nosu in oči, rahlo povišana telesna temperatura, občasno tudi 

blag kašelj. Nato se prične kašelj postopoma stopnjevati in pojavijo se značilni napadi kašlja, 

katerim sledi nenaden globok vdih, ki ga spremlja značilen zvok, podoben riganju. Oboleli 

lahko pomodri, ker zaradi kašlja ne dobi dovolj kisika. Napadom, ki so najpogostejši ponoči, 

lahko sledita bruhanje in utrujenost. Možni zapleti: bakterijska pljučnica, ki ima tudi najvišjo 

smrtnost, vročinski krči, prenehanje dihanja, izguba apetita, vnetje srednjega ušesa, 

dehidracija in nevrološke posledice (možganske krvavitve) zaradi zmanjšanega dotoka kisika 

v možgane.  

Zdravljenje: Zdravljenje za oslovski kašelj bo predpisal zdravnik. Najpogosteje ga zdravimo z 

antibiotikom, ki zmanjša intenzivnost bolezni, hkrati pa zmanjša možnost prenosa bakterije na 

druge. Pri zdravljenju je pomembno tudi zadostno uživanje tekočine za preprečitev 

dehidracije. 

Preventivni ukrepi: Najučinkovitejši način preprečevanja oslovskega kašlja je vzdrževanje 

visokega deleža cepljenih v skupnosti. Cepljenje proti oslovskemu kašlju je v Sloveniji vključeno 

v obvezni program cepljenja. Tako pred boleznijo zaščitimo že majhne otroke v prvem letu 

starosti, ko dobijo prve tri odmerke kombiniranega cepiva proti davici, tetanusu, oslovskemu 

kašlju, hemofilusu influence b in otroški paralizi. Ostala dva odmerka dobijo v starosti 12–24 

mesecev in 8 let. 

Otrok se lahko vrne v vrtec po 5 dneh od začetka antibiotičnega zdravljenja, oziroma po 21 

dneh od začetka bolezni, če ni bilo antibiotičnega zdravljenja. 

 

OPZHR, 

Eva Gorup, mag. dietet. 
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