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epidemiološko poročilo:  september – december 2017 
 
 

V obdobju od septembra do decembra 2017 smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, 
Območna enota Ljubljana (NIJZ OE Ljubljana), obdelali 8572 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 do december 2017 
 

 September  
2017 

Oktober 
2017 

November 
2017  

December 
2017 

September 
– December 
2017 

Prijave 1893 2396 2293 1990 8572 

Obolevnost 
na 10.000 
prebivalcev 

28,6 36,2 34,7 30,1 129,7 

 
Število prijav nalezljivih bolezni je nekoliko višje kot v drugi tretjini leta, ko smo prejeli 7895 
prijav. 
 
Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v zdravstveni regiji Ljubljana v obdobju od 
septembra do decembra 2017:  
Največje število prijav smo prejeli za diagnozo gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije z 
neopredeljenimi povzročitelji – 2541 prijav, sledi Streptokokni tonzilitis in faringitis – 1652 
prijav, ter norice 996 prijav. 
V drugi tretjini leta so bile iste diagnoze na prvih dveh mestih po številu prijav. Na tretjem 
mestu po številu prijav pa so v zadnji tretjini leta norice zamenjale Lyme boreliozo, kar je 
pričakovano glede na letni čas. 
 
Spremljanje gibanja izbranih skupin nalezljivih bolezni v obdobju od septembra do 
decembra 2017: 
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 2017 

 

 
 
Trend števila prijav v skupini respiratornih bolezni narašča, kožnih pa pada, kar je 
pričakovano glede na letni čas. 
 
  

BOLEZNI, PROTI KATERIM OBVEZNO CEPIMO  
V decembru smo prejeli 1 prijavo ošpic. Zbolela je dve letna deklica iz Ljubljane. Bila je 
enkrat cepljena. Predenj je zbolela, je bila s starši v Srbiji. Identificirali smo tesne kontakte in 
preverili njihov cepilni status.  
Od meseca septembra do decembra 2017 je bilo prijavljenih 19 obolenj oslovskega kašlja. 
V drugi tretjini leta smo prejeli 68 prijav, ko smo obravnavali dva izbruha oslovskega kašlja 
na šolah v okolici Ljubljane. 
 
 

RESPIRATORNE KAPLJIČNE NALEZLJIVE BOLEZNI 
Med najpogosteje prijavljenimi respiratornimi kapljičnimi boleznimi v obdobju od septembra 
do decembra 2017 so bile sledeče bolezni: Streptokokni faringitis in tonzilitis – 1652 prijav, 
norice – 996 prijav, okužbe z virusom Zoster -  426 ter škrlatinka - 177 prijav. 
V zadnji tretjini leta 2017 smo obravnavali 34 primerov okužbe z Legionelo. Vsem 
obravnavanim bolnikom smo podali nasvete o preprečevanju legioneloze v domačem okolju. 
 
 

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI IN ZOONOZE 
Od septembra do decembra 2017 smo prejeli 2554 prijav gastroenteritisa, ki je bil posledica 
infekcije, vendar povzročitelj ni bil dokazan. Virusnih gastroenteritisov je bilo skupaj 152, od 
tega največ norovirusnih - 96, sledijo rotavirusni gastroenteritisi - 14 prijav.  
Prejeli smo 226 prijav bakterijskih gastroenteritisov. Od teh je največ povzročenih z bakterijo 
Campylobacter - 118, sledijo enteritisi, ki jih povzroča Clostridium – 61 prijav in okužbe s 
Salmonello – 23 prijav. Prejeli smo 1 prijavo okužbe s Salmonello Typhi – zbolela je 28 
letna ženska, ki ni bila cepljena, okužila se je med potovanjem v Maroko. 
Obravnavali smo 8 prijav okužbe s Shigello, Zboleli so štirje šolski otroci (tri deklice in 
deček), ki so se okužili v Sloveniji. Izvedena je bila kontrola blata do enkrat negativnega 
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vzorca, kar je priporočeno pred vrnitvijo v šolski kolektiv. Zbolele so tudi štiri odrasle osebe – 
tri ženske in en moški, ki so se okužili med potovanjem v Egipt, Nepal, Bangladeš in 
Indonezijo. 
V zadnji tretjini leta smo prejeli  930 prijav okužb s podančico (glistavosti), v predhodnji 
tretjini leta pa 628 prijav. 
V oktobru smo prejeli 1 prijavo okužbe s trakuljo, neopredeljeno. Okužen je bil 35 letni 
moški, begunec iz Eritreje, ki biva v Sloveniji izven azilnega doma. Prejel je navodila o 
preprečevanju širjenja okužbe. 
V novembru smo prejeli 1 prijavo okužbe z mišjo trakuljo. Okužena je bila 6 letna deklica, 
posvojena iz Nepala, ki so ji ob preventivnem pregledu odkrili trakuljo.  
V obdobju od septembra do decembra smo prejeli prijave za 6 primerov okužbe z bakterijo 
Leptospiro. Zboleli, ki so se odzvali na epidemiološko poizvedovanje, so se najverjetneje 
okužili pri aktivnostih v naravi v okolici doma. 
Obravnavali smo 1 primer Hemoragične mrzlice z renalnim sindromom . Zbolel je 17 letni 
dijak doma iz okolice Ljubljane, ki se je najverjetneje okužil pri delu v okolici domače hiše. 
 
 

VEKTORSKE (KME, borelioza, …) 
V obdobju od maja do aprila 2017 smo prejeli 351 prijav Lyme borelioze (v toplejši tretjin 
leta smo prejeli 805 prijav) ter 10 prijav klopnega meningoencefalitisa (v toplejši tretjini 
leta smo prejeli 23 prijav).  
Prijeli smo prijave za 2 primera denge in 2 primera malarije ter za 1 primer okužbe z 
Leishmanio. Visceralno obliko lišmenioze je preboleval 51 letni moški, ki se je okužil 
najverjetneje na otoku Braču. 
Lišmanioza ni več samo tropska bolezen, razširjena tudi v Sredozemlju, vključno s 
sosednjima Hrvaško in Italijo. To je vektorska bolezen, ki ima zaradi sprememb okolja, klime, 
razvoja turizma in imigracij velik potencial za širjenje v severne države Evrope. V Sloveniji je 
bila že ugotovljena prisotnost peščenih muh, tudi vrst, ki so dokazane prenašalke lišmenij in 
prisotnost okuženih psov, ki so najpomembnejši rezervoar lišmenioze v Evropi. V Sloveniji 
avtohtonih humanih primerov ni. Tudi bolnik s sistemsko lišmaniozo v letu 2016 se je 
najverjetneje okužil na Hrvaškem. Dva bolnika s kožno obliko lišmanioze v letu 2015, pa sta 
se najverjetneje okužila v Jordaniji. 
 
 

MENINGITISI (bakterijski in virusni razen KME) 
V obdobju od septembra do decembra 2017 smo obravnavali en primer meningokoknega 
meningitisa. Zbolel je 19 letni moški. Identificirali smo 21 tesnih kontaktov in jim razdelili 
antibiotično kemoprofilakso.  
V zadnji tretjini leta smo prejeli 1 prijavo enterovirusnega meningitisa,  9 prijav 
neopredeljenega virusnega meningitisa in 6 prijav neopredeljenega bakterijskega meningitisa 
. 
 
 

HEPATITISI 
V zadnji tretjini leta 2017 smo prejeli 7 prijav okužbe z virusom hepatitisa A. Zbolele so tri 
ženske. 22 letna študentka se je okužila med potovanjem v Mehiko in od nje se je po 
povratku v Slovenijo okužila prijateljica, 21 letna študentka. Zbolela je tudi 24 letna 
študentka, ki se je okužila med potovanjem po Portugalski.  
Zboleli so tudi štirje moški, stari 32, 42, 46 in 56 let. Eden spada v skupino MSM. 
Nihče od zbolelih ni bil predhodno cepljen. Identificirali smo njihove tesne kontakte in jim 
ponudili cepljenje. Tipizacije virusov hepatitisa A pri moških bolnikih so pokazale, da so 
povezani z izbruhi hepatitisa A v Evropi.  
Obravnavali smo tudi 1 primer akutne okužbe z virusom hepatitisa B, 3 primere 
kroničnega hepatitisa B ter 27 primerov kroničnega hepatitisa C. Okužene in njihove 
kontakte, razen akutno bolnih, smo ustrezno cepili. 



 
SPOLNO PRENOSLJIVE OKUŽBE 
V obdobju od septembra do decembra 2017 smo prejeli 315 prijav spolno prenosljivih 
bolezni. V predhodni tretjini leta smo prejeli 272 prijav. Po pogostnosti prijav si diagnoze 
sledijo: Nespecifični (negonokokni) uretritis - 108 primerov, Genitalne bradavice - 70 
primerov, Okužba s Clamidio – 53 primerov, Genitalni herpes – 52 primerov, Gonoreja – 31 
primerov in Sifilis – 21 primerov. 

 
 

ANTIRABIČNA ZAŠČITA 
V zadnji tretjini leta smo opravili 63 antirabičnih obravnav. Ugriz je  povzročilo 35 psov, 6 
mačk, 5 opic, 3 miši, 1 lisica in 3. netopirji. Cepili smo 29 oseb, dodatno zaščito z 
antirabičnim imunoglobulinom je potrebovalo 9 oseb. Vse cepljene osebe so bile 
poškodovane v tujini: Srbija, Hrvaška, Indija, Tajska, Jordanija, Maroko in Šrilanka. 
10 oseb je imelo stik z vabo za lisice. 9 oseb smo cepili, 6 oseb je poleg cepljenja prejelo tudi 
zaščito z antirabičnim imunoglobulinom.  
 

 

IZBRUHI NALEZLJIVIH BOLEZNI 

 
V zadnji tretjini leta 2017 smo obravnavali  1 večji izbruh črevesne okužbe v Domu starejših 
občanov v okolici Ljubljane.   
Povzročitelji izbruha niso bili laboratorijsko dokazani, glede na potek izbruha in klinično sliko, 
pa so bili povzročitelji najverjetneje virusi. Zbolelo je 28 oseb, obolevnost je bila relativno 
nizka (19%). Vir okužbe je bil najverjetneje prvi zboleli, in to zaposlena oseba.    
Pri obravnavi izbruhov smo sodelovali s strokovnim osebjem doma ter z ustreznimi 
inšpekcijskimi službami. Vodstvo doma smo seznanili, da morajo zaposleni, ki delajo v 
ustanovah, kjer so starejše in imunsko oslabele osebe, izredno dosledno upoštevati navodila 
za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, v primeru, da zbolijo, pa ostati doma. 
 
 

OBVESTILO 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je dne 4. maja 2018 
pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 
konca junija 2018.  

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja), z višine 
300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.  

Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz naslednjih letališč: Letališče 
Jožeta Pučnika - Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo 
vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači. 

UVHVVR PREBIVALCE POZIVA, DA UPOŠTEVAJO SLEDEČA NAVODILA: 

 Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke! 
 Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v 

najbližji grm ali odnesite na najbližjo veterinarsko postajo. 
 Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro 

sperite in umijte z milom ter obiščite zdravnika oziroma najbližjo antirabično 
ambulanto. Po priporočilih WHO se vsak stik z vsebino vabe obravnava kot 
ugriz stekle živali. 

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_zivali/2017/Steklina/obmocje_orv.jpg


Več informacij je na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

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). 
  
 
  
 


