
 

 

»SLINAVKA« ALI GINGIVOSTOMATITIS 

Z domačim izrazom "slinavka" opisujemo bolezen, ki pri otroku prizadene sluznico ustne 

votline in povzroča močnejše slinjenje. S strokovnim izrazom stomatitis opišemo vnetne 

spremembe ustne sluznice, gingivitis pa imenujemo vnetne spremembe v predelu 

dlesni. Bolezen povzroča virus herpes simplex tip 1 (HSV-1). Običajno prizadene 

otroke, mlajše od 6 let, najpogosteje med 10. mesecem in 3. letom starosti. 

 

Inkubacijska doba: Od okužbe do pojava prvih znakov bolezni preteče 3 do 9 dni, 

povprečno pa 7 dni. 

 

Znaki in simptomi: Bolezen se začne s slabim počutjem in povišano telesno 

temperaturo, ki lahko celo presega 40°C. Dan do dva kasneje opazimo tudi 

spremembe v ustih. Sluznica ust je pordela in nabrekla, na njej nastanejo mehurčki, ki 

zelo hitro počijo in se oblikujejo v okroglaste razjede, velike nekaj milimetrov, ki imajo 

sivo-belo površino. Razjede, ki prizadenejo celotno sluznico ust v področju lic, ustnic, 

dlesni ter jezik in trdo nebo, ob dotiku zakrvavijo. Spremembe se lahko širijo tudi izven 

ustne votline, prizadenejo ustnice ter kožo ob ustih. Ker so spremembe v ustih zelo 

boleče, bolniki odklanjajo hrano in tekočino. Običajno so povečane in boleče tudi 

bližnje bezgavke (pod spodnjo čeljustjo in na vratu). Nove spremembe se pojavljajo 

4 do 5 dni, nato pa se v 7 do 14 dneh sluznica povsem zaceli. 

Zdravljenje: Glede uporabe sirupov in zdravil za zniževanje telesne temperature se 

posvetujte z otrokovim pediatrom. Ta vam bo morda svetoval tudi mazanje ustne 

sluznice s sredstvom za lokalno blažitev bolečin. Priporočljivo je izpiranje ust z 

žajbljevim ali kamiličnim čajem. Otroku ponudimo bolj tekočo hrano, ki naj ne bo 

vroča. Izogibajte se kislih, pekočih in trdih živil. Pomembno je, da otrok dnevno zaužije 

zadostno količino tekočine. 

Preventivni ukrepi: Bolezen se prenaša predvsem s telesnimi tekočinami, zato za 

preprečevanje prenosa skrbite predvsem z osnovnimi higienskimi ukrepi (dobra 

higieno rok in kašlja, roke si pogosto umivajte z milom in vodo, redno zračite prostore). 

OPZHR, 

Eva Gorup, mag. dietet. 
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