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EPIDEMIOLOŠKO POROČILO:  SEPTEMBER – DECEMBER 2016 
 
 

V obdobju od septembra do decembra leta 2016 smo na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje, Območna enota Ljubljana (NIJZ OE Ljubljana), obdelali skupaj 9173 prijav nalezljivih 
bolezni. Prijave in obolevnost zaradi nalezljivih bolezni na 10.000 prebivalcev prikazuje 
preglednica 1. 
 
Preglednica 1: Prijavljene nalezljive bolezni in obolevnost, NIJZ OE Ljubljana, 
september – december 2016 
 
 

 September 
2016 

Oktober 
2016 

November 
2016 

December 
2016 

September - 
December 
2016 

Prijave 1789 2323 2499 2562 9173 

Obolevnost 
na 10.000 
prebivalcev 

27,14 
 

35,24 37,91 38,87 139,17 

 
Obolevnost za nalezljivimi boleznimi v zadnji tretjini leta narašča, kar je pričakovano glede na 
letni čas. 
 
Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v zdravstveni regija Ljubljana v obdobju od 
septembra do decembra 2016:  
Največje število prijav smo prejeli za diagnozo gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije z 
neopredeljenimi povzročitelji – 2889 prijav. Sledijo prijave Streptokoknega tonzilitisa in 
faringitisa – 2091 prijav, nato pa prijave noric – 796 prijav.  
Tudi v predhodnem četrtletju je bil enak vrstni red najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni, 
le da je bilo skupno število prijav nekoliko nižje. 
 
Spremljanje gibanja izbranih skupin nalezljivih bolezni v prvih štirih mesecih leta 2016: 
Za preglednejše spremljanje gibanja nalezljivih bolezni skozi določena časovna obdobja, smo 
diagnoze nalezljivih bolezni po MKB-10 razdelili v tri velike skupine: respiratorne (po MKB: 
A37-A38, A48.1, A48.2, B01, B02, B27, J01-J40), črevesne (po MKB: A02-A09, B67-B68, B75-
B80) in kožne (po MKB: A46, A69, B35, B86).  
 
 
 
 
 
 



Graf 1: Gibanje izbranih skupin nalezljivih bolezni v letu 2016 

 
 
 
V jesenskih mesecih je pričakovano več respiratornih obolenj, število prijav kožnih obolenj pa 
pričakovano pada. 

 

BOLEZNI, PROTI KATERIM OBVEZNO CEPIMO  

 

V obravnavanem obdobju je bilo prijavljenih deset primerov oslovskega kašlja - 4 deklice 

in 3. fantje, ženski stari 58 let in 54 let moški star 35 let. Devet primerov je bilo laboratorijsko 

potrjenih. Vsi otroci so bili popolno cepljeni proti oslovskemu kašlju, pri odraslih pa ni podatka 

o cepljenju. 

 

RESPIRATORNE KAPLJIČNE NALEZLJIVE BOLEZNI 
 
V obdobju od septembra do decembra 2016 smo prejeli 2091 prijav Streptokoknega faringitisa 
in tonzilitisa ter 796 prijav noric, kar bolezni uvršča na drugo in tretje mesto po številu vseh 
prijav v obravnavanem obdobju. Po številu prijav respiratornih bolezni sledi škrlatinka – 441 
prijav in pasovec - 363 prijav ter infekcijska mononukleoza – 144 prijav. 
 
V obdobju od avgusta do decembra leta 2016 smo prejeli 22 primerov okužbe z Legionelo. 
Obravnavali smo dva javna objekta in en delovni prostor. Postavljen je bil sum, da se je voznik 
iz tujine okužil v Penzionu, vendar pregled tega ni potrdil. V varovanih stanovanjih pa je umrl 
stanovalec, ki je bival zgolj v tem stanovanju in bil izpostavljen tveganju za okužbo, vendar tudi 
v tem primeru Legionele nismo dokazali. V delovnem prostoru se je okužil delavec, ki je 
posebej dovzeten za okužbo zaradi zdravil, ki jih prejema za zdravljenje svoje osnovne bolezni. 
Do okužbe je prišlo zaradi izpostavljanja aerosolu iz vlažilca zraka, kjer je bila dokazana 
Legionela. Za ostale primere sumimo, da so se okužili v domačem okolju. 
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ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI IN ZOONOZE 
 
V  zadnji tretjini leta 2016 smo prejeli 2907 prijav gastroenterokolitisa infekcijske etiologije, kjer 
povzročitelj ni bil dokazan. Bakterijska zastrupitev s hrano je bila ugotovljena v štirih primerih.  
Virusnih gastroenteritisov je bilo skupaj 432, od tega največ norovirusnih 239, sledijo 
rotavirusni gastroenteritisi - 129 prijav in adenovirusni – 28 prijav.  
Bakterijskih gastroenteritisov, brez že omenjenih bakterijskih zastrupitev s hrano, je bilo v 
zadnji tretjini leta prijavljenih 194 primerov. Od teh je največ povzročenih z bakterijo 
Campilobacter –101. Na anketiranje se je odzvalo 64 vabljenih oseb. Kot možen vir okužbe 
je bilo izpostavljeno uživanje hamburgerjev, piščančjega mesa, morski sadeži in drugo. Po 
številu prijav sledijo okužbe s Salmonello -34, na anketiranje se je odzvalo 25 oseb. Prejeli  
smo tudi 4 prijave okužbe s Shigello. Okužili sta se 8 letna deklica in 38 letna gospa, ki sta 
potovali po Indiji. Dve osebi se na anketiranje nista odzvali. 
Prejeli smo tudi 5 prijav okužbe z Enterohemoragično in Enterotoksigeno E. coli. Štirje se 
na anketo niso odzvali. 15 letno dekle, ki je zbolelo, je potovala po Srbiji in Črni Gori.  
Prejeli smo tudi 4 prijave okužbe z Giardio, in eno prijavo okužbe z Yersinijo. 
Vsem vabljenim zbolelim smo posredovali ustrezna navodila o preprečevanju širjenja okužbe 
in njihove dostavljene vzorce blata na pregled v laboratorij NLZOH do prvega negativnega 
izvida.  
Prejeli smo tudi 624 prijav okužb s podančico.  
 
Anketirali smo tudi dve prijavi okužbe z Leptospiro. Zbolela sta 21 in 61 letna moška. Starejši 
se je najverjetneje okužil med dopustom v Bosni.  
 
V Oktobru smo prejeli eno prijavo okužbe z bakterijo Coxiella burnetii ali Vročico Q. Zbolel je 

41 letni moški, državljan Bosne, ki je gojil drobnico.  
 
V decembru smo prejeli eno prijavo okužbe z bacilom F.tularensis ali prijavo Tularemije. 
Zbolela je 37 letna ženska, vir okužbe ni bil ugotovljen, klinična slika pa je bila blaga. 
 
Prejeli smo dve prijavi Hemoragične mrzlice z renalnim sindromom. Zbolela sta moška 
stara 22 in 23 let, oba sta bila vabljena na anketiranje. Prvi se je najverjetneje okužil doma pri 
delu na kmetiji. Drugi se na anketiranje ni odzval. 
 
 
 

VEKTORSKE (KME in borelioza, …) 
 
V obdobju od septembra do decembra leta 2016 smo prejeli 219 prijav Lyme borelioze. V 
obravnavanem obdobju smo prejeli 4 prijave klopnega meningoencefalitisa. 
 
Septembra smo obravnavali dva primera denge. Zbolela je 25 letna ženska in 38 letni moški.  
Ženska je potovala po Filipinih, moški pa je bil v Indiji. 

 
 
 

MENINGITISI (bakterijski in virusni razen KME) 
 
V zadnjih štirih mesecih leta 2016 nismo prejeli prijav meningokoknega meningitisa. Prejeli  
smo tri prijave pnevmokoknega meningitisa ter 11 prijav neopredeljenega virusnega 
meningitisa, tri prijave enterovirusnega in en primer herpesvirusnega menigitisa. 
 

 
 



HEPATITISI 
 
V obdobju od septembra do decembra 2016 smo prejeli tri prijave okužbe z virusom 
hepatitisa A. Zboleli so 52 letni moški ter ženski stari 25 in 66 let. Nihče ni bil kadarkoli cepljen 
proti hepatitisu A.  
Prejeli smo tudi dve prijavi kroničnega virusnega hepatitisa B. Zbolela sta moška stara 42 
in 58 let. Prejeli smo tudi eno prijavo nosilca virusnega hepatitisa B, ki je 18 letni moški. 
Obravnavali smo zbolele in njihove kontakte.  
Prejeli smo pet prijav kronične okužbe z virusom hepatitisa C. Zboleli so štirje moški, stari 
36, 41, 44 in 45 let, ter 46 letna ženska. Na anketiranje in obravnavo sta se javila le dva moška, 
ki smo ju ustrezno obravnavali in cepili.  
 
 
 

SPOLNO PRENOSLJIVE OKUŽBE 
 
Prejeli smo 345 prijav SPO. V predhodnem štirimesečju pa 186 primerov. 
 
 
 

ANTIRABIČNA ZAŠČITA 
 
V zadnjem četrtletju smo opravili 151 antirabičnih obravnav. Ugriz je  povzročilo 105 psov, 20 

mačk, 3 miši, 2 netopirja, 2 kuni, 1 podgana, 1 konj, 3 opice in 1 lisica. Stik z vabo za lisice je 

imelo 13 oseb. Cepili smo 42 oseb, ena oseba je potrebovala tudi dodatno zaščito z 

antirabičnim imunoglobulinom. 

 
 
 

IZBRUHI NALEZLJIVIH BOLEZNI 

 
 
V obdobju od avgusta do decembra 2016 smo obravnavali 6 večjih izbruhov nalezljivih 
bolezni. 
  
Tri izbruhe smo obravnavali v domovih za starejše občane v ljubljanski regiji, dva izbruha v 
vrtcih in en izbruh v osnovni šoli. V vseh primerih je šlo za gastroenteritise. V štirih izbruhih so 
bili povzročitelji dokazani: Norwalk virusi oziroma Rota virusi. V dveh izbruhih povzročitelj ni 
bil laboratorijsko dokazan, vendar pa je glede na klinično sliko in potek izbruha bil tudi v teh 
dveh primerih gastroenteritis najverjetneje povzročen z virusi. V omenjenih izbruhih je zbolelo 
skupaj 263 oseb. 
 
 

OBVESTILA 

 
 
Slovenija se je v letu 2016 proglasila za državo prosto stekline, vendar bo veterina še naprej 
izvajala registracijo in obvezno cepljenje psov, spomladanske in jesenske akcije cepljenja lisic, 
spremljanje, opazovanje in preiskovanje živali glede prisotnosti virusa stekline. 
Na NIJZ bomo z letom 2017 še naprej izvajali antirabično obravnavo in cepljenje oseb proti 
steklini, ki jih bodo poškodovale živali, na osnovi individualne ocene tveganja, saj zaradi 
migracije ljudi in živali še vedno obstaja stalna nevarnost vnosa stekline iz endemskih držav. 
 



V zimskih mesecih se priporoča opraviti cepljenje s prvima dvema odmerkoma cepiva proti 
klopnemu meningoencefalitisu, da se doseže zaščita, ko se pričakuje večja aktivnost klopov. 
Osnovno cepljenje obsega tri odmerke cepiva: prvi odmerek, nato drugi 1 do 3 mesece po 
prvem, tretji pa  9 do 12 mesecev po drugem odmerku. Prvo revakcinacijo se opravi z enim 
odmerkom cepiva tri leta po tretjem odmerku, naslednje revakcinacije pa na pet let. Po 60. letu 
se priporoča revakcinacija na tri leta.   
 
 

 

DOSEGLJIVOST EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ OE LJUBLJANA 

 
Epidemiološka služba je dosegljiva v delovnem času vsak delovni dan med 7.30 in 14.30 uro 
na telefon 01 586 39 00 (H.C.).  
 
Izven delovnega časa smo dosegljivi preko zdravnika, ki prijavlja nalezljivo bolezen, izbruh ali 
ugriz živali (izbrani zdravnik, dežurna zdravstvena služba, Klinika za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja UKC Ljubljana). 
  
 
  
 
 

 


