
Lp lapsevanemad 

Seos Vanalinna koolis  esinenud sarlakite juhtumiga soovime lapsevanematel jälgida oma 

lapse tervist. Täpsemalt lugeda sarlakite kohta allpool. Kui kahtlustate oma lapsel sarlakeid 

soovitame pöörduda perearsti poole ning hoida last kodus, kuni kahtlus on ümberlükatud või 

haigus on möödunud.  

 
Sarlakid (ingl k scarlet fever) on A grupi streptokokkide poolt põhjustatud nakkushaigus.  

Üldiselt on tegemist kergesti põetava infektsiooniga. Haiguse peiteperiood on tavaliselt 2–5 päeva. 

Haigus algab tavaliselt palaviku ja kurgu valuga. Lisanduda võivad külmavärinad, oksenamine ja 

kõhuvalu. Keel võib olla paistes ning kaetud valge katuga, samas võib keelel esineda ka vaarikapunane 

lööve. Esineb kurgu punetus, ärritus ning valulikkus neelamisel.  

Tavaliselt tekib naha lööve 1–2 päeva pärast haiguse algust. Lööve algab kaelalt, levib kaenlaalustele, 

rinnale, kubemepiirkonda. Alguses on lööve väikeste tasaste laikudena, kuid areneb aeglaselt 

peenesõlmeliseks ning on katsudes kare. Kaenalaluste, küünarnukkidel ja kubepiirkonnas võib lööve 

olla intensiivsem. Tavaliselt ei levi lööve näole, kuid iseloomulik on põskede intensiivne punetus ja 

ninaalune lööbevaba kolmnurk. Lööve kaob 7 päeva jooksul, lööbe kadumisel võib nahk kooruda 

sõrmeotste, varvaste ja kubemepiirkonna ümber. 2–4 nädala pärast võib tekkida peenehelbeline 

nahaketendus ja selle irdumine suurte tükkidena peopesadelt ja jalataldadelt. Nakkus võib kulgeda ka 

asümptomaatiliselt.  

 
Kuidas sarlakid levivad  

Nakatunud inimesed levitavad baktereid köhides või aevastades, mille tulemusel satuvad bakterid 

ümbritsevasse ruumi. Inimesed haigestuvad baktereid sisse hingates ja bakteriga saastunud eseme 

katsumisel. Samuti võib nakatuda haigega samu toidunõusid kasutades või A grupi streptokokkide 

poolt põhjustatud nahahaavandeid katsudes. Harva võib haigus levida ka ebapiisavalt töödeldud toidu 

kaudu. Haiguse levik esemete, näiteks mänguasjade, vahendusel on ebatõenäoline.  

Haiguse sesoonne tõus on sügis-talvisel perioodil. Haigestuda võib igas vanuses, kuid sagedamini 

põevad sarlakeid 5–15-aastased lapsed. Sarlakeid võib põdeda elujooksul korduvalt.  

 
Ravi  

Haiguskahtluse korral võtta ühendust perearstiga, kes teostab vajalikud uuringud diagnoosi 

kinnitamiseks ning määrab antibiootikumravi. Haige pole enam nakkusohtlik, kui antibiootikumravi on 

kestnud vähemalt 24 h ja palavik on möödunud. Hilisemate tüsistuste vältimiseks tuleks püsida kodus 

kuni täieliku paranemiseni. 

 
Ennetamiseks  

1. Järgida head käte hügieeni 

2. Aevastades ja köhides kata suu ja nina pabertaskurätikuga, selle puudumisel varrukaga.  

3. Pesta korralikult sarlakeid põdenud isiku poolt kasutatud toidunõusid.  

4. Haigega kokku puutunud isikutele võib määrata profülaktilist antibiootikumi ravi. 


