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Ljubljana, 10.1.2018
Spoštovani kolegi,
nekateri otroci so bili na Pediatrični kliniki v četrtek, dne 4.1.2018 izpostavljeni kontaktu z okuženo
odraslo osebo z ošpicami. Na podlagi ocene epidemiologa in lečečega pediatra na kliniki je otrok
prejel zaščitna protitelesa.
Kljub temu je možno, da otrok zboli z ošpicami. Zato mora biti V KARANTENI, IZOLIRAN V
DOMAČEM OKOLJU, do vključno 25. januarja 2018.
Ne sme iti v vrtec ali v šolo, se družiti z drugimi osebami.
Zato, da bi preprečili širjenje ošpic, vam posredujemo dodatna navodila za ukrepanje z otrokom do
25.1.2018. Z navodili so seznanjeni tudi otrokovi starši (brez tel.številk v točki 3.)
1. V kolikor je otrok NAROČEN na katerekoli NENUJNE PREISKAVE KAMORKOLI, ga
morajo starši prenaročiti za čas po 25.1.2018
2. Če otrok v tem času zboli S SUMOM NA OŠPICE:
z vročino, prehladnimi znaki in/ali izpuščajem, starši pokličejo Kliniko za infekcijske bolezni in
vročinska stanja po tel. 01 522 4123. Po telefonu bodo dobili ustrezna navodila glede nadaljnje
obravnave.
3. V kolikor otrok DRUGAČE ZBOLI,
morajo starši pred obiskom otrokovega zdravnika, tega najprej poklicati. Povedati mu morajo, da je
bil otrok dne 4.1.2018 v kontaktu z ošpicami.
Prosimo vas, da nato v primeru, da bo otrok POTREBOVAL BOLNIŠNICO kontaktirate
sprejemnega (01 522 7147) ali dežurnega (01 522 8857) pediatra na Pediatrični kliniki ali pediatra
infektologa (041 679 354) na Infekcijski kliniki in se dogovorite za ustrezno ukrepanje.
V primeru NUJNO POTREBNEGA SPREJEMA NA PEDIATRIČNO KLINIKO otroka
nato napovejte na Pediatrično kliniko (01 522 8895). Starši bodo z otrokom vstopili skozi posebni
vhod levo od glavnega vhoda na Bohoričevi ulici.
V primeru NUJNO POTREBNEGA SPREJEMA NA INFEKCIJSKO KLINIKO
otroka napovejte na Infekcijsko kliniko (01 522 4123). Starši bodo z otrokom vstopili skozi vhod za
infektivne bolnike in povedali, da je bil otrok v stiku z ošpicami.
Hvala za razumevanje.
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