
V mesecu aprilu 2020 smo iz regije Murska Sobota
prejeli 197* prijav nalezljivih bolezni. Število prejetih 
prijav je nižja na račun erpidemije korona virusa in 

borelioza, zoster brez zapleta, šen in enteritis ki ga 
povzroča clostridium difficile.  
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prijav je nižja na račun erpidemije korona virusa in 
posledično nedelovanja večine zdravstvenih 
organizacij. Stopnja obolevanja (17.1/10000
prebivalcev) je bila nižja kot aprila 2019 (21.6/10000)
in nižje od petletnega povprečja (19.3/10000).

Najvišjo stopnjo obolevnosti smo zabeležili v upravni 
enoti Ljutomer (63.5/10000 prebivalcev), najnižjo pa v 
upravni enoti Gornja Radgona (8.0/10000).

Pet najpogosteje prijavljenih nalezljive bolezni v tem 
mesecu so bile: okužba s COVID – 19, lymska 

*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter 
pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).
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RESPIRATORNE NALEZLJIVE BOLEZNI
Število respiratornih obolenj se je v mesecu aprilu še 
povečalo predvsem na račun okužbe z novim korona 
virusom, tako da je kar 73% vseh prijavljenih 
nalezljivih bolezni bilo respiratornih. Na prvem mestu 
je bila okužba s COVID - 19, ki je predstavljala 88%
vseh prijavljenih respiratornih nalezljivih bolezni.
Najvišja stopnja obolevnosti je bila v UE Ljutomer
(63.5/10000 prebivalcev).

POJAVNOST GRIPE V SLOVENIJI

Število obiskov v primarnem zdravstvu zaradi gripi 
podobne bolezni (GPB) in akutnih okužb dihal (AOD) je 
še padlo. Slika GPB in AOD je popačena zaradi 
spremenjenega načina delovanja osnovnega zdravstva 
v času epidemije SARS-CoV-2. 
Priliv vzorcev za testiranje na gripo in druge okužbe 
dihal je upadel. Iz mreže zdravnikov primarnega 
zdravstva niso v tednu 14/2020 prejeli nobenega 
vzorca. Poročil iz laboratorijev je nekaj manj, saj so 
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AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA
V mesecu aprilu se je število akutnih respiratornih 
obolenj znižalo, tako smo od izbranih zdravnikov
mreže za spremljanje ARI in GPB, prejeli 54 prijav ARI, 
od ostale zdravstvene službe pa še dodatnih 19 prijav 
ARI in 13 prijav GPB.

vzorca. Poročil iz laboratorijev je nekaj manj, saj so 
zaposleni zelo obremenjeni z diagnostiko za COVID-19. 
Virusa gripe ni bil dokazan v nobenem od testiranih 
vzorcev. 

Število obiskov v primarnem zdravstvu zaradi gripi 
podobne bolezni (GPB) in akutnih okužb dihal (AOD) 



skoraj ni bilo. Priliv vzorcev za testiranje na gripo in 
druge okužbe dihal je v tednu 15/2020 še nekoliko 
upadel. Velika večina vzorcev je bila odvzeta v 
bolnišnicah. Virusa gripe niso dokazali v nobenem od 
testiranih vzorcev. 

Priliv vzorcev za testiranje na gripo in druge okužbe 
dihal je bil v tednu 16/2020 podoben kot pretekli 
teden. Velika večina vzorcev je bila odvzeta v 
bolnišnicah. Virusa gripe niso dokazali v nobenem od 
testiranih vzorcev. 

bolnišnicah. Virusov gripe niso dokazali v nobenem od 
testiranih vzorcev.

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale 5% vseh 
prijavljenih bolezni. Zabeležili smo 10 primerov 
črevesnih nalezljivih bolezni, od tega 5 enteritisov, ki 
ga povzroča Clostridium difficile, po 2 okužbe s 
kampilobaktrom ter 1 rotavirusni enteritis. 

testiranih vzorcev. 

V tednu 17/2020 obiskov v primarnem zdravstvu 
zaradi gripi podobne bolezni (GPB) in akutnih okužb 
dihal (AOD) skoraj ni bilo. Priliv vzorcev za testiranje 
na viruse gripe in druge povzročitelje virusnih okužb 
dihal je bil podoben, kot v preteklih tednih. Velika 
večina vzorcev je bila odvzeta v bolnišnicah. Virusov 
gripe in RSV niso dokazali v nobenem od testiranih 
vzorcev. 

V tednu 18/2020 Obiskov v primarnem zdravstvu 
zaradi gripi podobne bolezni (GPB) in akutnih okužb 
dihal (AOD) skoraj ni bilo. Slika GPB in AOD je 
popačena zaradi spremenjenega načina delovanja 

TRANSMISIVNE BOLEZNI

Aprila smo prijavili 22 primerov lymske borelioze, kar 
je manj kot aprila 2019 (37 prijav).

SEPSE

Prejeli smo 3 prijave sepse. Povzročitelji so bili 
stafilokoki in e - coli. 

ANTIRABIČNA AMBULANTA
Aprila smo v antirabični ambulanti obravnavali 3popačena zaradi spremenjenega načina delovanja 

osnovnega zdravstva v času epidemije SARS -CoV-2.
Priliv vzorcev za testiranje na viruse gripe in druge 
povzročitelje virusnih okužb dihal je bil podoben, kot v 
preteklih tednih. Večina vzorcev je bil odvzeta v

Aprila smo v antirabični ambulanti obravnavali 3
osebe, ki so jih poškodovale znane ali neznane živali. 
Povzročitelja sta bila pes in mačka. S cepljenjem proti 
steklini nismo pričeli v nobenem primeru. 

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

Spremenjen način dela v ambulanti NIJZ

Za zagotavljanje zaščite pred širjenjem okužb s COVID-19, bo potek dela v ambulanti NIJZ OE MS organiziran 
nekoliko drugače kot doslej.nekoliko drugače kot doslej.

Za cepljenje se je potrebno predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti, saj je vstop v čakalnico
zaradi individualne obravnave omogočen le naročenim.

V kolikor iz svojih ambulant, zaradi antirabične obravnave ali cepljenja, napotujete paciente v našo 
ambulanto, predhodno pokličite ali pacienta opozorite, da pokliče na telefon 02 / 5302 140.

Prosimo, da z obvestilo seznanite vse zdravnike v vaši ustanovi (centralno in zunanjih postajah)!
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Pripravile: Teodora Petraš, Urška Milič, Jožica Kociper , Andreja Fajs in Martina Križanič.


