
SZKARLATYNA  

PŁONICA  –  NADAL GROŹNY PRZECIWNIK 





OBJAWY 

• Pierwsze objawy szkarlatyny są bardzo gwałtowne.  

• Pojawia się silny ból gardła, kaszel i wymioty. Towarzyszą jej wysoka 
gorączka, bóle głowy i znaczne podniesienie tętna.  

• W drugim lub trzecim dniu pojawia się charakterystyczna drobnoplamista 
wysypka. Zmiany skórne przypominają ślady po ukłuciu szpilek. Początkowo 
wysypkę pojawia się w okolicach pach i pachwin, z czasem przenosząc się 

na całe ciało. Wysypka ustępuje po kilku dniach, a po dwóch tygodniach 
następuje gwałtowne łuszczenie się naskórka. 

• Jednym z charakterystycznych objawów szkarlatyny jest pokryty białym 
nalotem język. Po kilku dniach pojawiają się na nim lśniące czerwony punkty. 
Ten stan nazywa się czasem "językiem malinowym". Powiększone i bolesne 

stają się też węzły chłonne w szyi i pachwinach. 

 











LECZENIE SZKARLATYNY 

 

W leczeniu szkarlatyny stosuje się penicylinę.  

Antybiotyk powinien być stosowany przez minimum 10 dni pod czujnym okiem lekarza.  

W przypadku uczulenia na ten antybiotyk można stosować inne z grup makrolidów, np. 
azytromycynę, klarytromycynę czy erytromycynę. 

     Należy pamiętać, że nawet po ustąpieniu objawów należy przyjmować antybiotyk do 
końca okresu zaleconego przez lekarza, aby uniknąć powikłań. 

 

Przy leczeniu szkarlatyny u dzieci  ważne jest podawanie dziecku odpowiedniej ilości 
płynów i pokarmów w postaci płynnej lub półpłynnej.     

                                                 Wszystko dlatego, że ogromny ból gardła praktycznie 
uniemożliwia spożywanie pokarmów mających stałą konsystencję. Po kuracji należy 

zatrzymać dziecko przez tydzień w domu, aby uchronić przed zainfekowaniem inne dzieci. 

 

Większość osób, które przeszły szkarlatynę nabywa na nią odporność.  

Niestety, od 1 do 4 % osób, mogą nastąpić powtórne zakażenia. Wynika to z faktu, że 
chorobę wywołuje kilka różnych gatunków paciorkowca. 

 





POWIKŁANIA PO SZKARLATYNIE 

• Szkarlatyna powoduje zaburzenia pracy układu krążenia i może prowadzić 
do zapalenia mięśnia sercowego.  

 

• Negatywnie wpływa też na śledzionę i wątrobę. Podczas infekcji organy te 
ulegają znacznemu powiększeniu.  

 

• Nieleczone zmiany w gardle mogą prowadzić do martwicy tkanek.  

 

• Zdarza się, że w efekcie szkarlatyny następuje posocznica. Mówiąc wprost, 
nieleczona może prowadzić do śmierci 





KRÓTKI   PRZEWODNIK   DLA   RODZICÓW 
    Szkarlatyna jest często mylona z anginą. Zdarza się, że nawet pediatrzy przy pierwszym kontakcie 
rozpoznają anginę zamiast szkarlatyny. Powód – objawy obu chorób są podobne, zwłaszcza w 
pierwszych dniach choroby. 

    Choroba wylęga się od 1 do 7 dni, zwykle jest to około 4 dni. 

    Objawy choroby to: wysoka gorączka (nawet do 40 stopni Celsjusza), ból gardła, obłożony                            
i pokryty białym nalotem język. Często także pojawiają się wymioty i  bóle brzucha.                                

Dopiero po 3-4 dniach pojawia się u chorego malinowy język oraz wysypka rumieniowa na ciele.  
Plamki są maleńkie (jak drobne nakłucia), pojawiają się na szyi, twarzy i na piersiach, a także                      

w okolicach pachwin, w miejscach zgięć łokci i pod pachami.  

Charakterystyczne jest to, że wysypki nie ma wokół ust i nosa, nazywa się to miejsce trójkątem 
Fiłatowa. 

    O tym, że chory przeszedł szkarlatynę świadczy łuszczenie się skóry, głównie na dłoniach                             
i stopach. Łuszczenie następuje po około 3 tygodniach po chorobie, gdy pacjent czuje się już 

zupełnie dobrze. 

    Leczenie musi odbywać się tylko pod okiem lekarza. Przy szkarlatynie niezbędne jest podanie 
antybiotyku, który przepisze lekarz. Pamiętajmy, aby zalecaną dawkę zużyć do końca, nie wolno 

samowolnie przerwać kuracji nawet, gdy nasze dziecko już nie gorączkuje i czuje się lepiej. 
Niedoleczona szkarlatyna może powodować groźne powikłania. 

    Postępowanie w trakcie choroby to przede wszystkim, oprócz wizyty u lekarza i stosowanie się do 
jego zaleceń, podawanie choremu dużo wody, dieta lekkostrawna i pozostanie w domu minimum 

dwa tygodnie. Chorego należy w domu izolować.  

    Uwaga: wskazane jest po przebytej chorobie zrobienie badania ogólnego moczu, aby wykluczyć 
powikłania (około 2-3 tygodnie po chorobie) 

 

PODSUMOWANIE 


