
NAJČEŠĆE ZARAZNE I

PARAZITARNE BOLESTI



PARAZITI

 Bakterija, virusi, gljive, biljni i životinjski 

organizmi 

 Oni koji dospevaju u ljudski organizam putem 

hrane ili vode: crvene protozoe, valjkaste gliste, 

pljosnate gliste (riblje, goveđe i svinjske). 

 Kroz kožu i sluzokožu: kukaste gliste, izazivač 

šuge

 Malarijski parazit koga prenosi zaraženi komarac 

je parazit koji se prenosi insektom koji siše krv. 





 Česte su višestruke infekcije

 Oboljenja se izbegavaju: 

*sanitarnim navikama,

*čistom vodom, 

* kontrolom nad raznosiocima infekcije, 

* izbegavanjem kontakta sa zaraženim 

materijalima



 Identifikacija zaraženih organizama – pregledi 

mokraće, stolice, organske tečnosti ili tkiva.

 Povećan broj belih krvnih zrnaca

 Mikroskopski pregled krvnog razmaza



 Lečenje zavisi od vrste parazita

 U većini slučajeva infekcije se mogu otkloniti 

posebnom terapijom

 Tropski i suptropski predeli – česte infekcije

 Skandinavci često jedu sirovu ribu – obolevaju od 

ribljih pljosnatih glista



PARAZITARNE BOLESTI

1. Parazitarne bolesti dečijeg doba 

2. Najčešća oboljenja kože u 

detinjstvu



PARAZITARNE BOLESTI DEČIJEG 

DOBA

 DEČIJA GLISTA – grupa valjkastih crva

*Dužina (15-30 cm), debljina (0,5 cm)

*Deca jaja ovog parazita izbacuju kroz izmet

*Proces sazrevanja – zemljište

*Unošenje jaja u organe – prljavim rukama, 

zagađenim voćem i povrćem

*Razvijanje larvi – tanko crevo – venski kapilari –

krvotok – jetra – desna polovina srca – plućni 

kapilari – bronhe – dušnik – usna duplja. 

*Gutanjem – ponovno dospevanje u organe za 

varenje – razvijanje u odrasle parazite. 



*Bol u trbuhu, gađenje

*Smetnje kao pri oboljenju žučnih puteva ili kod 

vezanog creva

- MERE ZAŠTITE : 

*Besprekorna higijena ruku (redovno pranje pre 

jela i posle obavljanja fizioloških potreba)

*Termička obrada povrća

*Pranje voća



 MALA DEČIJA GLISTA – valjkasta grupa crva

*Veoma rasprostranjena kod dece

*Dužina: ženka (9-12mm), mužjak (5-7mm)

*Dospevanje u organizam – prljave ruke, zaraženi 

predmeti

*Ženka polaže jaja u predelu čmara – izaziva svrab 

(karakteristika bolesti)

*Poremećen san, nervoza



- MERE ZAŠTITE :

*Higijena ruku

*Istraživanje parazita 

*Lečenje odgovarajućim lekovima

- Pri zapažanju parazita, prema nekim mišljenjima, 

detetu treba oblačiti plastične gaćice, da se jaja 

parazita ne bi raznosila po postelji.   





NAJČEŠĆA OBOLJENJA KOŽE U 

DETINJSTVU

*Nasledne zarazne bolesti

*Bolesti sa nepoznatim uzročnikom

*Alergijske bolesti

*Bolesti koje nastaju dejstvom fizičkih i hemijskih 

faktora

*Bolesti zbog poremećaja prometa materija

*Zbog poremećaja krvotoka u koži

*Zbog promene pigmenta

*Polna oboljenja

*Tumori kože



 ŠUGA – često oboljenje dece svih uzrasta

*Uzročnik šugarac

*Ženka kopa kanale na površnom sloju kože i 

polaže jaja

*Posle nedelju dana – razvijanje larvi – probijaju 

krov kanala i izlaze na površinu kože

*Na tom mestu – ispupčenje kože, jak svrab

*Najčešće promene – između prstiju, zglobova 

ruku, na koži trbuha i pojasa, naborima zadnjice 

i skočnih zglobova



*Karakteristika – lice nikada nijee zahvaćeno

*Češanje – oštećenja – infeckcije – komplikacije 

-MERE ZAŠTITE : 

*Lečenje se najbolje postiže ako se svi ukućani leče 

istovremeno

*Preparati na bazi sumpora, benzina, benzodata, 

DDT preparati



 VAŠLJIVOST –

*Tri vrste: vaši glave (sive vaši), vaši tela (bele 

vaši), stidne vaši

*Kod dece su najčešće vaši glave – izazivaju jak 

svrab

*Češanje – oštećenja – infekcije 

*Ako se ne preduzme blagovremeno lečenje –

stvaranje naslage krasta i ulepljene vlasi



*Gnjide – jaja parazita koje prve zapažamo 

prilikom pregledanja kose (pričvršćene za vlasi)

*Bele vaši – prenosi ih pegavac, pegavi tifus (ubodi 

na koži – jak svrab), češanje – utrljavanje izmeta 

parazita u oštećenja kože

*Vašljivost tela – za vreme ratova 

*Vaši se uspešno uništavaju DDT aparatima





 BAKTERIJSKA OBOLJENJA KOŽE - sreću se 

prvih dana kod novorođenčeta

*Uzročnici – bakterije iz grupe streptokoka i 

stafilokoka

*Potrebno svakodnevno kupanje novorođenčeta

*Karakteriše se pojavom crvenih polja različite 

veličine, na kojima se stvaraju mehurići koji se 

zagnoje

*Oni prskaju i stvaraju se žućkaste kraste

*Mogu se proširiti po čitavoj koži



*Ova oboljenja poznata su kao čirevi i 

bubuljice 

*Preventivna mera – lična higijena

*Lečenje antibioticima



 GLJIVIČNA OBOLJENJA KOŽE (MIKOZE)

*Sreću se u svim dečjim uzrastima

*Najčešće u sredinama sa lošim higijenskim 

prilikama

*Češće oboljevaju deca koja kontaktiraju sa 

životinjama



 *Na osnovu lokalizacije oboljenja, dele se na:

1. Mikoze kože koja nije obrasla vlasima

2. Mikoze šaka i noktiju

3. Mikoze stopala

4. Mikoze sluzokože (mlečac ili sor)



*Mikoze kosmatog dela glave mogu se javiti u vidu 

manjih ili većih površina, gde opada kosa ili je 

slepljena u krastama. 

*Mikoze na koži gde nema vlasi su obično okrugla 

polja čije su ivicee izdignute i crvene, a u 

središnjem delu se peruta



*Mikoza stopala je u obliku mehurića koji prskaju, 

posle čega se koža ljušti. Najčešće je između 

prstiju i na ivicama stopala. Kasnije dolazi do 

ljuštenja kože.

*Mlečac ili sor uzrokuju gljivice monilia albicans. 

Izazivaju oboljenja na koži i sluzokoži. 

Novorođenče može da se inficira pri porodu od 

majke koja je imala vaginalnu monilijazu. 



*Zbog velike upotrebe antibiotika, uništavamo 

bakterije koje koče razvoj monilije, nastaje 

neometano razmnožavanje gljivica po celom 

organizmu.  

*Ponekad ovakva stanja mogu dovesti do smrti 

deteta. 



 VIRUSNA OBOLJENJA KOŽE –

*Sitni mehurići u predelu usana i nosa, ređe na 

genitalnim organima i drugim delovima tela

*U narodu – “groznica”

*Posle prskanja mehurića, duži vremenski period 

ostaje krasta

*Pojava herpesa često prati razna gripozna stanja i 

kijavice



*Bradavice – drugi oblici virusnih kožnih bolesti

*Najčešće na prstima i dlanovima

*Herpes zoster – javlja se u predelu grudnog koša, 

oka i na drugim delovima tela

*Počinje jakim bolom u predelu gde će izbiti ospa

*Može ostaviti posledice u funkciji vida 



*Žvale – javljaju se na uglovima usana 

*U vidu pukotina koje mogu biti bolne i da krvare

*Ometaju decu pri jelu

*Ne može se tačno tvrditi šta je uzročnik

*Javljaju se pri nedovoljnom unošenju B2 vitamina 

i kod anemične dece



 ALERGIJSKE BOLESTI KOŽE - jedno od 

današnjih najčešćih oboljenja

*Može biti nasledna ili stečena 

*To je izmenjeno reagovanje jednog organizma na 

neku supstancu sa kojom često dolazi u kontakt

*Kontakt može biti putem hrane, preko kože, preko 

organa za varenje, pri udisanju, preko organa za 

disanje i pri davanju injekcija



*Oblik alergije zavisi od reakcije tkiva

*Alergija u tkivu može biti u vidu ekcema i 

koprivnjače

*Ako je u pitanju tkivo organa za disanje, javiće se 

alergijska kijavica, alergijski bronhitis i 

bronhijalna astma

*Koprivnjača – osećaj svraba, može biti različitog 

intenziteta – glavni simptom

*Karakteristika koprivnjače – iznenadna pojava 

difuznih promena po koži 



ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

• Родитељи чија деца похађају вртиће упознати су са

феноменом честог обољевања детета и вероватно су

већ навикнути на такве ситуације.

• Родитељи чија су деца предшколско раздобље

проводила код куће, нису упознати са низом

безопасних, али честих обољења, којима су деца

која проводе време у групама склона.

• Дете које иде у вртић очекује три до осам прехлада

и две до три цревне вирозе годишње.



Најчешћи узрочници болести код деце

• Бактерије

• Вируси

Поласком у вртић или школу дететов контакт с

другом децом се повећава те расте и опасност од

преношења дечијих болести које су углавном

заразне.



• Родитељима је понекад тешко да разликују

обичну прехладу од тешке бактеријске упале

грла па одлазе код лекара и чешће него што је

потребно.

• Да се дете не би лако заразило учите га

разноврсној исхрани, нудите му природно

цеђене сокове и смањите употребу шећера.



Инфективне или заразне болести су врста

обољења људи и животиња изазваних

спољним биолошким изазивачем;

микроорганизмом (бактерија, паразит,

гљивица, вирус), или беланчевином

(прион).

Паразити у еритроцитима Бактерије 



• Инфекција сама по себи није болест, јер она само

понекад доводи до обољења.

• Инфективне болести исказују широки спектар

могућих симптома и клиничких слика развоја

болести.

• Симптоми се могу јавити у року од неколико

дана, недеља, или чак година од заразе.



• За прогнозу инфективне болести одлучујућа је

способност имунског система да елиминише

узрочника болести.

• Медицинска наука је развила ефикасне методе

за борбу против многих инфективних болести

(антибиотике за елиминисање бактерија,

антимикотике за борбу против гљивица и

виростатике против вируса).

• Против неких болести развијене су вакцине.

• За један број инфективних болести ни данас не

постоји ефикасан лек.



• До инфекције може доћи путем контакта са

зараженом особом или загађеном водом и храном.

• Под инфекцијом се подразумева продирање и

размножавање неког микроорганизма.

• Након продирања у човеков организам почиње

њихово размножавање што значи да

инкубациони период почиње, а њега је често

тешко одредити и запазити.



• Да би дошло до неке заразне болести потребно је

више услова

• извор инфкеције,

• путеви преношења и ширења, 

• улазна места узрочника болести у организам, 

• довољан број и вируленција клица, 

• склоност организма за одређену болест-

диспозиција организма. 



• Заразне болести се могу ширити

• контактом тј. додиром, 

• загађеним животним намирницама и 

водом, 

• загађеним земљиштем, 

• ваздухом и 

• посредством инсеката.



Да би се избегле заразне болести потребно је

вакцинисати се на време.

Закон у нашој држави обезбедио је бесплатну

вакцинацију која је обавезна за децу одређеног

узраста.

Вакцинације се деле у две групе, на обавезне и

факултативне.

Обавезне се примењују систематски за одређени

узраст у одређеном временском интервалу према

епидемиолошкој ситуацији – када се очекује појава

епидемије неке болести .



ВРСТЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

ОВЧИЈЕ БОГИЊЕ – капљична заразна болест

Већина невакцинисане деце добија овчије богиње, 

најчешћу дечју заразну болест. 

Две до три недеље по изложености инфекцији појави

се осип који сврби, најпре на трупу, а затим и на

осталим деловима тела. 

Осип се састоји од ружичастих тачкица које се брзо

претворе у пликове испуњене течношћу. 



• После око пет дана настају крастице које нестану

најчешће у року од две недеље. 

• Првих дана дете обично има температуру. 

• Веома је важно спречити малишана да чеше

пликове јер тиме може да оштети кожу, уз

могућност бактеријских инфекција и настанака

ожиљака. 

• Нека детету нокти буду кратки и глатки, а ако је то

могуће, нека ноћу носи памучне рукавице како би

се ублажило чешање у сну.



Колоидна јечмена каша

додата у воду за купање

може да ублажи свраб. 

Благо осушите кожу чистим

пешкиром. Нанесите

каламински лосион или

алоју да бисте ублажили

свраб.



МАЛЕ БОГИЊЕ – капљична заразна болест

Данас су мале богиње ретке.

Почињу температуром, цурењем из носа, кашљем и 

упаљеним очима. 

После три-четири дана иза ушију се појави

тамноружичасти осип. 

Потом се шири на остале делове тела и обично

траје пет до седам дана.



• Дете се може лоше осећати и имати мале беле

тачкице са унутрашње стране образа. 

• Кад осип престане да се шири, температура опада и 

дете почиње да се осећа боље. 

• Могуће компликације код малих богиња су

инфекција уха и плућа, а далеко најозбиљнија је

упала мозга. 

• У тим случајевима треба се побринути да дете узима

довољно течности.



ЗАУШКЕ – капљична заразна болест

• Ова болест изазива натицање и болну осетљивост

једне или обеју пљувачних жлезда испод ушију. 

• Често је прате температура, болови у ушима и 

главобоља. 

• Жвакање може бити отежано и болно и у тим

ситуацијама дајте детету благу супицу или другу

мекану храну, а избегавајте храну јаког укуса или

киселу, као што су сок од поморанџе, ананас или

парадајз. 



Болест обично траје недељу дана. 

Код адолесцената и мушкараца може се јавити оток

и бол у тестисима, а заушке понекад могу да

изазову и неплодност.



РУБЕОЛЕ – капљична заразна болест

Обично је у питању благо обољење праћено

светлоцрвеним осипом, а понекад га прате блага

температура и отечени лимфни чворови.

Осип траје од једног до пет дана, а кад прође,

могу се појавити болови у зглобовима, који трају

до 14 дана.



Дете оболело од рубеола може бити раздражљиво и

патити од главобоље.

Ваше дете ће желети мало више друштва, забаве

или одмора, али иначе ће се вероватно осећати

довољно добро за свакодневне активности код

куће.



ШАРЛАХ – стрептококно обољење

• Шарлах је осипна болест али бактеријска. 

• Код ове болести осип настаје под утицајем

бактерије стрептокок, која је иначе узрочник

ангине. 

• Ова бактерија обично се налази у ждрелу и може

изазвати упалу грла. 

• Шарлах се може преболети више пута, преноси се

капљичном инфекцијом и врло је заразна болест.



• Осип се обично појављује након инкубације од 3 

до 5 дана и може трајати до недељу дана. 

• Најпре захвата врат, труп и екстремитете, док су

дланови и табани обично поштеђени. 

• На лицу нема карактеристичног осипа већ се

јавља само црвенило образа с бледилом коже око

уста. 

• Будући да се ради о инфекцији којој је узрочник

бактерија лечење се спроводи антибиотицима.



• Компликација обично нема. 

• Против температуре дају се лекови на бази

парацетамола уз довољан унос течности. 

• Дете нема апетита, губи течност и минерале због

повишене температуре те је потребна надокнада

која се даје у честим малим оброцима. 

• Против шарлаха не постоји вакцина.



ТРОДНЕВНА ГРОЗНИЦА – капљична заразна

болест

Тродневна грозница шеста је од најчешћих осипних

дечјих болести. 

Јавља се у узрасту од 6 месеци до 2-3 године. 

Узрочник је вирус који улази у организам преко

слузница горњих дисајних путева. 

Болест почиње високом температуром која се јавља

изненада, а може десећи вредности више од 40C. 

Осим температуре, других симптома нема. 

Лекар при прегледу примећује једно умерено

црвенило грла уз добро опште стање детета, чим се

температура снизи.



Висока температура потраје 3 до 4 дана, а затим нагло

пада уз појаву осипа по врату и трупу, те се затим

шири на лице, руке и ноге. 

Осип брзо нестаје, траје највише 1-2 дана, има изглед

мрља светло црвене боје, понекад мало изнад нивоа

коже. 

Сличан је осипу рубеоле и обично не изазива свраб. 



Лечење тродневне грознице се своди на

ублажавање симптома снижавањем повишене

телесне температуре, а до компликација у виду

фебрилних конвулзија и менингитиса долази

ретко.

За снижење температуре користи се парацетамол.

Потребан је довољан унос течности јер уз високу

температуру дете губи воду и минерале.



ВЕЛИКИ КАШАЉ – капљична заразна болест

Велики кашаљ, магарећи кашаљ, или пертусис

(лат.Pertussis) је акутна инфективна болест коју

изазива бактерија Bordetella pertussis, а ређе

бактерија Bordetella parapertussis.

Од ње обољевају најчешће деца у узрасту од 1-5

година, али и одојчад.



Период инкубације (први стадијум болести) подсећа

на прехладу праћену кашљем ,затим прелази у нападе

испрекиданог кашља. 

Код мале деце, кашаљ може довести до прекида

дисања и стога може угрозити живот. 

Временом напади кашља постају блажи и проређени. 

Болест типично траје око 6 недеља.

На узрок ове болести се може ефикасно утицати само

у почетној фази болести.



За утврђивање дијагнозе користи се

назофарингални брис, као и аспират бронхијалне слузи. 

Типичне случајеве великог кашља изазивају токсини

бактерија. 

Терапија антибиотицима може скратити или ублажити

ток болести једино уколико се примени у раној фази

болести (1. или 2. недеља). 

Уколико се закасни са дијагнозом, стандардна терапија

је еритромицин или неки други антибиотик, 

примењиван у току две недеље. 



Сакундарна инфекција може да захтева и примену

других антибиотика. 

На учесталост и интензитет напада кашља се може

утицати стероидима или супстанцама које утичу

на симпатикус. 

Генерални савет је да оболели узима доста

течности и честе мале оброке.



ДИФТЕРИЈА – капљична заразна болест

Дифтерија је заразна болест изазвана бактеријом лат. 

Corynebacterium diphteriae. 

Преноси се директно путем капљица у ваздуху, ређе

индиректно путем заражених предмета. 

Резервоар болести је човек. 

Бактерије дифтерије ослобађају токсин дифтерије, 

који блокира синтезу протеина у ћелијама и на тај

начин изазива њихово изумирање. 

Најчешће су погођени ждрело, крајници, слузокожа

носа, лимфни чворови врата, гркљан, ране итд.



На овим органима јављају се карактеристичне

псеудомембране сиво-беле боје, које се чврсто држе

на површини слузокоже, а после њиховог отклањања

се јавља крварење. 

У склопу системских поремећаја током дифтерије

јавља се дегенарација срчаног мишића, јетре, 

бубрега, промене на нервном систему...



После инкубације, која траје од 1-6 дана јављају се

знаци инфекције и специфичне псеудомембране. 

Оне су сиво-беле боје, грађене су из фибрина, белих

крвних зрнаца и епителних ћелија, чврсто се држе за

површину слузокоже и при покушају да се одстране

јавља се крварење. 

Температура је такође повећана, а задах из уста има

сладуњав мирис. Лимфни чворови у околини су јако

увећани. 



Против заразних болести се може борити на

различите начине. 

Могу се предузимати и спроводити различите мере, 

како до болести, поремећаја здравља не би дошло, 

односно спречавати заразне болести. 

Ако је до поремећаја здравља већ дошло онда

спроводимо такозвано сузбијање заразних болести, 

односно предузимамо различите мере и активности

у циљу ограничавања њиховог даљег јављања. 



Здравим начином живота, 

редовном вакцинацијом, 

придржавањем хигијенских навика и 

коришћењем здравствено – хигијенски исправне воде

и хране

смањићемо могућност настанка заразних болести. 

Важно је научити децу, али и одрасле, о основним

елементим хигијенског понашања при коришћењу

санитарних просторија и личне хигијене. 



Вакцинација је једноставан, безбедан и ефикасан

начин да се деца заштите од одређених болести. 

Вакцина садржи убијене или ослабљене

микоорганизме који не могу да проузрокују болест

вакцинисаног детета, а обезбеђују заштиту да

вакцинисано дете не оболи од оних болести против

којих је примило вакцину. 



Ако редовно проветравамо просторије, 

спроводимо мере личне хигијене, хигијене 

домаћинства, ако се довољно одмарамо и спавамо, 

ако смо редовно вакцинисани, често боравимо у 

природи, физички смо активни и једемо 

разноврсну храну много смо урадили на 

спречавању настанка неких заразних болести.



• Опасност од паразитарних болести је велика, она 

нас вреба у било које време и на било ком  месту, али 

ипак, ако се паметно бранимо од паразита, можемо 

заштитити свој организам и избећи многа обољења, 

па чак и продужити живот. 

• Само сопствени имунитет може заштитити човека од 

паразитарних болести, што значи да наш сопствени 

имунитет морамо подржавати и јачати. 



ХВАЛА НА 

ПАЖЊИ!!!


