
 

 

 

 

 

Povišana telesna temperatura je  

običajno prvi znak bolezni.  

 

Vročina, če ni previsoka, sama po sebi 

ni nevarna, lahko pa je nevarna bole-

zen, ki je povzročila vročino.  

Višanje telesne temperature je 

obrambni mehanizem telesa, saj s 

tem zmanjša ali prepreči razmnože-

vanje nekaterih mikroorganizmov.  

Kadar temperatura narašča, nas ze-

be, ko pada, se potimo.  

KDAJ GOVORIMO O POVIŠANI TE-

LESNI TEMPERATURI  PRI OTROKU: 

 kadar izmerimo več kot 37,2°C 

pod pazduho, 

 v ušesih in ustih več kot  

        37,5°C, 

 in v zadnjici več kot 38°C.  

Vročine praviloma ne znižujemo do 

38,5°C, če otrok nima težav. Kadar 

telesna temperature naraste nad 

38,5°C (merjeno pod pazduho), se 

svetuje, da jo znižujemo, zaradi 

boljšega počutja otroka in nevarno-

sti pojava vročinskih krčev. 

SPLOŠNI UKREPI ZA ZNIŽEVANJE TE-

LESNE TEMPARATURE: 

 odstranimo tople odeje in obla-

čila, 

 piti damo zadostne količine  

        tekočine (1l na 10 kg teže  

        otroka), 

 temperatura v prostoru naj bo 

od 20-22°C, 

 prostor večkrat prezračimo. 

POJAV VROČINKSIH KRČEV  

Ob pojavu vročinskih krčev otroka 

namestimo v bočni položaj, obvaru-

jemo ga pred poškodbami, slečemo  

ga in ga zavijemo v ožeto rjuho, ki 

smo jo  namočili v mlačni vodi. Po-

stopek lahko ponovimo 2—3 krat. Če 

imamo svečko za zniževanje telesne 

temperature, mu jo apliciramo.  



NARAVNE METODE ZNIŽEVANJA 

VROČINE: 

 Mlačna kopel: otroka položimo v 

banjo s temperaturo 39°C. Vodo 

postopno hladimo z dodajanjem 

hladne vode pri njegovih nogah, 

voda naj se v 10 minutah ohladi 

za 10°C, ne manj kot 29°C. Otro-

ka hladimo 5 do 10 min. Če otro-

ka trese mrzlica in močno joka, 

prenehamo.  

 Mlačni ovitki.  

 Brisanje z mlačno vodo.  

ZDRAVILA PROTI VROČINI: 

Proti vročini so na voljo različna zdra-

vila v obliki sirupov, tablet in svečk. 

 Paracetamol, Ibuprofen, Volta-

ren 

Za uporabo kateregakoli zdravila se 

posvetujte s pediatrom. 

KDAJ OBISKATI ZDRAVNIKA? 

 Če se vam zdi, da je otrok s po-

višano telesno temperaturo pri-

zadet ali resno bolan, potem ne 

odlašajte z obiskom pri zdravni-

ku. 

 Pri otrocih, mlajših od treh me-

secev z vročino nad 38°C: pri 

otrocih, mlajših od 6 mesecev z 

vročino nad 39°C; pri vseh otro-

cih z vročino nad 40°C. Te vre-

dnosti morajo biti izmerjene 

pod pazduho.  

 Če vročina traja več kot 3 dni. 

 

Opozorilni znaki, ki zahtevajo nujen 

in čimprejšnji obisk zdravnika: 

velik napor pri dihanju, pospešeno 

dihanje, bleda in sivo modrikasta 

koža, slaba odzivnost, slaboten jok, 

pretirana zaspanost, neješčnost, 

vročinski krči.  

NORMALNA TELESNA  

TEMPERATURA: 

 med 36,2—37,2 °C (merjena 

pod pazduho), 

 + 0,3°C (v ušesu), 

 + 0,5°C (rektalno).   

 

Otrok naj ne gre v šolo ali vrtec, ko 

ima temperaturo višjo od 37,2°C 

merjeno pod pazduho, merjeno v 

ušesih in ustih več kot 37,5°C in 

merjeno v zadnjici več kot 38°C.  

 

Otrok se lahko vrne v vrtec ali šolo, 

ko vsaj 2 dni nima povišane telesne 

temperature.  

Pripravila: Organizatorka zdravstveno higienske-

ga režima 

VIRI: Moj otrok ima vročino (2007),  Vročina pri 

otroku, Helena Dolinar-Kante.  


