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т
ой представлява инфекция или възпаление на мембра-

ната, която покрива бялата част на очите (склера-

та). тази мембрана се нарича конюнктива и тя подоб-

но на кожата е постоянно в контакт с вируси и бактерии 

от околната среда. течността (сълзите), които окото не-

престанно отделя, я почистват. понякога това не е дос-

татъчно и конюнктивата се инфектира. 

възможни причини за поя-
вата на конюнктивит са:
 най-често вируси, съпътстващи общо вирусно заболя-

ване.

 бактериални инфекции.

 паразити (по-рядка причина).

 алергия (алергичният конюнктивит често съпътства 

сенната хрема).

 замърсяване на очите с химически вещества.

 попадане на твърди частици в окото. 

симптомите зависят от вида конюнктивит, който вари-

рат при всяко дете, според особеностите на организма му 

и имунната му система.

най-честите признаци са:
 зачервяването и дискомфорт на окото.

 появява се усещане за пясък в него, парене, сърбеж. 

 при някои деца се зачервяват и подуват клепачите. 

 налична е чувствителност към светлина, сълзене. 

 специфичен белег за конюнктивита при децата е отделя-

нето на секрет, който обикновено се наслагва по ръбовете 

на клепачите, слепва миглите и затваря окото след сън.
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най-често срещан 
е вирусният 
конюнктивит.
 той  обикновено е много заразен и причи-

нява зачервяване първо на едното, а впо-

следствие и на другото око. 

ако конктивитът е вирусен, секрецията 

е прозрачна или водниста, очите са за-

червени. ако не се лекува той може да 

премине в бактериален. при него обик-

новено е налице гъста жълтеникава или 

зеленикава слуз.

конюнктивитът причинен от вирус или 

бактерия, може лесно  да се предаде на 

останалите членове от семейството. 

повечето майки се заразяват като по-

чистват  окото на детето и след това 

неволно пипат собствените си очи. не 

бива да се забравя и че конюнктивитът 

може да е вследствие на алергия.

плесен или животно. най-често при алер-

гичен конюнктивит детето се оплаква 

от сърбеж.

как бихме могли 
да предотвратим 
разпространението 
на конюнктивита? 
не бива да позволяваме да се обменят 

кърпички или салфетки. детските играч-

ки трябва редовно да се дезинфекцират, 

често да се сменя спалното бельо, и осо-

бено калъфката на възглавницата. добре 

е детето да има собствена кърпа за 

лице, която не се използва от друг.

обикновено при децата се заразяват и 

двете очи, тъй като те докосват бол-

ното често и така пренасят причините-

лите. редовното напомняме на малчуга-

ните да си мият ръцете и да не търкат 

инфектираното око ще е от полза.

лечението на конюнктивита трае 

най-малко 5-7 дни, но в повечето случай 

около 10. обикновенно се налага лечение 

с антибиотични капки. при поставяне на 

капките е задължително да има механич-

но почистване на секрета от основата 

на окото и от миглените ръбове с помо-

щта на специални кърпички за почиства-

не на очи, които се купуват без рецепта 

в аптеките. ако едното око е инфектира-

но, а другото не, не е добре да поставяме 

капки и в двете очи, за да не пренесем 

инфекцията. 

конюнктивитът е разпространено забо-

ляване с изявени симптоми. когато забе-

лежите първите признаци на възпаление 

заведете детето на очен специалист. не 

прибягвайте до самолечение. 

лекарят ще постави правилната диагноза 

и ще предпише най-ефикасното лечение. 

напомняйте на детето да не търка очите 

си и спазвайте много висока лична хиги-

ена, за да се предпазите от заразяване.

алергичен 
конюнктивит
обикновено изявата на този вид е през 

пролетта и лятото, когато се наблю-

дава сезонната поленова алергия, но е 

възможно да се появи и в друго време на 

годината, ако се дължи на домашна прах, 


