
 

VNETJE OČESNE VEZNICE 

Vnetje očesne veznice oz. konjunktivitis je vnetje sluznice, ki pokriva veke in sprednji del zrkla 

do roba roženice. Pogosto se pojavi pri otrocih in je neprijetno, a ponavadi nenevarno vnetje. 

Največkrat je posledica virusne ali bakterijske okužbe.  

 

BAKTERIJSKI KONJUNKTIVITIS: 

Znaki in simptomi: Najpogostejši povzročitelji bakterijskega konjunktivitisa pri otrocih so 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae in Moraxella catarrhalis. Pri bakterijskem 

konjunktivitisu je oko pordelo, boleče in skeleče. Vneto je eno ali obe očesi, v začetku 

ponavadi le eno oko. Zjutraj je oko ponavadi zlepljeno, prisoten je izcedek rumene ali zelene 

barve.  

Zdravljenje: Bakterijski konjunktivitis zdravimo po navodilu osebnega zdravnika, pogosto z 

antibiotičnimi kapljicami ali mazilom, ki skrajšajo potek bolezni in kužnost bolnika.  

V primeru BAKTERIJSKEGA KONJUNKTIVITISA se otrok lahko vrne v vrtec 48 ur po tem, ko začne 

zdravljenje z ustreznim antibiotikom.  

 

VIRUSNI KONJUNKTIVITIS: 

Znaki in simptomi: Najpogostejši povzročitelji so adenovirusi, redkeje herpes simplex virus (HSV), 

varicella-zoster virus (VZV) in picornavirus. Okužba z adenovirusi se pogosto pojavi ob prehladu 

oziroma virusnem vnetju nosne sluznice. Ponavadi se pojavi najprej na enem očesu, zaradi 

velike nalezljivosti pa se lahko prenese tudi na drugo oko. Oko je pordelo, občutljivo na 

svetlobo, izcedek pa je voden. Virusni konjunktivitis je zelo nalezljiv, bolnik je kužen od 10 do 12 

dni, od začetka simptomov in dokler je prisoten izcedek iz oči. Do spontane ozdravitve pride 

običajno v 2 do 4 tednih. 

 

Zdravljenje: Za zdravljenje virusnega konjunktivitisa nimamo učinkovitih specifičnih zdravil, pri 

zdravljenju lajšamo simptome. Virus je prisoten v solzah, dokler ne minejo klinični znaki, kar 

običajno traja 1 do 2 tedna. 

Če zdravnik opredeli, da gre za VIRUSNI KONJUNKTIVITIS, antibiotično zdravljenje ni učinkovito. 

Otrok ostane kužen. Otroci, ki obiskujejo vrtec ostanejo doma, dokler so kužni. Bolnik je kužen 

od 10 do 12 dni, od začetka simptomov oz. dokler je prisoten izcedek iz oči. 

 

Preventivni ukrepi (VIRUSNO IN BAKTERIJSKO VNETJE): Kot pri prehladu, je za preprečevanje in 

omejevanje okužbe najpomembnejše upoštevanje splošnih načel higiene. Izogibajte se 

dotikanja oči z rokami, redno umivajte roke z milom in vodo, izogibajte se izmenjavi brisač, 

temeljito čistite igrače, površine in predmete, ki se jih otroci pogosto dotikajo. V času obolenja 

se izogibajte plavalnih bazenov. 

OPZHR, 

Eva Gorup, mag. dietet. 
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