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POMURSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK JANUAR 2020
V mesecu januarju 2020 smo iz regije Murska Sobota
prejeli 507* prijav nalezljivih bolezni. Stopnja
obolevanja (44.2/10000 prebivalcev) je bila višja kot
januarja 2019 (30.6/10000) in višja od petletnega
povprečja (26.4/10000).

*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter
pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

Najvišjo stopnjo obolevnosti smo zabeležili v upravni
enoti Ljutomer (56.6/10000 prebivalcev), najnižjo pa v
upravni enoti Lendava (36.9/10000).
Pet najpogosteje prijavljenih nalezljive bolezni v tem
mesecu so bile: norice, virus gripe, noroviroza,
streptokokni tonzilits, in herpes zoster.

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTA H V JANUARJU 2020
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JANUAR

RESPIRATORNE NALEZLJIVE BOLEZNI

AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA

Respiratorne nalezljive bolezni so predstavljale 69%
vseh prijavljenih bolezni. Na prvem mestu so bile
norice, ki so predstavljale 39% vseh prijavljenih
respiratornih nalezljivih bolezni. Najvišja stopnja
obolevnosti je bila v UE Murska Sobota (35.6/10000
prebivalcev).

V mesecu januarju se je število akutnih respiratornih
obolenj še povečalo, tako smo od izbranih zdravnikov
mreže za spremljanje ARI in GPB, prejeli 367 prijav ARI
in 5 prijav GPB, od ostale zdravstvene službe pa še
dodatnih 1773 prijavi ARI in 14 prijav GPB.

POMURSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK

POJAVNOST GRIPE V SLOVENIJI
v tednu 1/2020 je število obiskov bolnikov z gripi
podobno boleznijo (GPB) v ambulantah primarnega
zdravstva naraslo, predvsem v starostnih skupinah do
14 let. Incidenca akutnih okužb dihal (AOD) ni
naraščala. Priliv vzorcev za testiranje na gripo in druge
okužbe dihal je bil podoben kot pretekli teden. Virus
gripe so dokazali v 13% testiranih vzorcev (prejšnji
teden 8%). Med vzorci odvzetimi v primarnem
zdravstvu je bilo pozitivnih 50% vzorcev, med vzorci, ki
izhajajo iz bolnišnic pa 13% vzorcev. Dokazali s o
večinoma influenco tipa A, v 84%.
v tednu 2/2020 je bil priliv vzorcev za testiranje na
gripo in druge okužbe dihal večji kot pretekli teden.
Virus gripe so skupno dokazali v 16% testiranih
vzorcev (prejšnji teden 13%). Skupno so dokazali
večinoma influenco tipa A, v 91%. Podtipa
A(H1N1)pdm09 je bilo 70%, A(H3N2) 30%, vsi tipizirani
virusi influnce tipa B spadajo v linijo B/Victoria. Med
vzorci odvzetimi v primarnem zdravstvu je bi lo
pozitivnih 46% vzorcev (62% influence A, 38%
influence B). Med vzorci, ki izhajajo iz bolnišnic je bilo
pozitivnih 15% vzorcev (95% influence A, 5% influence
B).
V tednu 3/2019 je število obiskov bolnikov z gripi
podobno boleznijo (GPB) v ambulantah primarnega
zdravstva naraslo, predvsem v starostni h skupinah do
14 let. Zaznali so izbruhe v številnih šolah, kjer so
dokazali tako influenco A kot influenco B. Pri šolarjih
influenca pretežno poteka blago in otroci se že kmalu
vračajo k pouku. Tudi incidenca akutnih okužb dihal
(AOD) je v tednu 3/2020 naraščala. Priliv vzorcev za
testiranje na gripo in druge okužbe dihal je bil prav
tako večji kot pretekli teden. Virus gripe so skupno
dokazali v 24% testiranih vzorcev (prejšnji teden 16%).
Med vzorci odvzetimi v primarnem zdravstvu je bilo
pozitivnih 80% vzorcev, med vzorci, ki izhajajo iz
bolnišnic pa 21% vzorcev. Doka zali so večinoma
influenco tipa A, v 91%. Podtipa A(H1N1)pdm09 je bilo
49%, A(H3N2) 51%, vsi tipizirani virusi influnce tipa B
spadajo v linijo B/Victoria.
Število obiskov bolnikov z gripi podobno boleznijo
(GPB) v ambulantah primarnega zdravstva je v ted nu
4/2020 močno naraslo, predvsem v starostnih
skupinah do 14 let. To se kaže v izbruhih v številnih
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, kjer so dokazali tako
influenco A kot influenco B. Pri šolarjih influenca
pretežno poteka blago in otroci se že kmalu v račajo k
pouku. Tudi incidenca akutnih okužb dihal (AOD) je v
tednu 4/2020 naraščala. Priliv vzorcev za testiranje na
gripo in druge okužbe dihal je bil prav tako večj i kot
pretekli teden. Prejeli so nekaj manj poročil; verjetno
zaradi večje obremenjenosti laboratorijev. Virus gripe

so skupno dokazali v 26% testiranih vzorcev (prejšnji
teden 24%). Med vzorci odvzetimi v primarnem
zdravstvu je bilo pozitivnih 80% vzorcev, med vzorci, ki
izhajajo iz bolnišnic pa 20% vzorcev. Največ je bilo
influence tipa A (75%), kar pa je manj kot prejšnji
teden (91%). Podtipa A(H1N1)pdm09 je bilo 35%,
A(H3N2) 65%. Influence tipa B je bilo 25%, vsi tipizirani
virusi influnce tipa B spadajo v linijo B/Victoria.
Število obiskov bolnikov z gripi podobno boleznijo
(GPB) v ambulantah primarnega zdravstva je v tednu
5/2020 še naraslo. Najbolj so bile prizadete starostne
skupine do 14. Leta V tem tednu je bil nekaj večji
porast GPB tudi pri mladih med 15. in 19. letom.
Največji dvig incidence GPB so zaznali v osrednje
slovenski in gorenjski regiji in najmanjši v mariborski in
prekmurski regiji. Tudi incidenca akutnih okužb dihal
(AOD) je v tednu 5/2020 naraščala. Več GPB in AOD se
izraža v izbruhih v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah, kjer so dokazali tako influenco A kot influenco B.
Priliv vzorcev za testiranje na gripo in druge okužbe
dihal se je še povečal. Prejeli so nekaj manj poročil;
verjetno zaradi večje obremenjenosti laboratorijev.
Virus gripe so skupno dokazali v 40% testiranih
vzorcev (prejšnji teden 26%). Med vzorci odvzetimi v
primarnem zdravstvu je bilo pozitivnih 80% vzorcev,
med vzorci, ki izhajajo iz bolnišnic pa 35% vzorcev.
Največ je bilo influence tipa A (82%). Influenca A
predstavlja večji delež med pozitivnimi v bolnišnicah
(88%) kakor v vzorcih iz primarnega zdravstva (59%).
Skupaj je bilo podtipa A(H1N1)pdm09 29% in A(H3N2)
71%. Influence tipa B je bilo 18%, vsi tipizirani virusi
influnce tipa B spadajo v linijo B/Victoria.

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI
Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale 23% vseh
prijavljenih bolezni. Zabeležili smo 115 primerov
črevesnih nalezljivih bolezni, od tega 85 enteritisov
povzročenih z norovirusi, 12 enteritisov povzročenih z
rotavirusi, 7 okužb s kampilobaktrom, 6 enteritisov, ki
ga povzroča Clostridium difficile ter po 2 okužbi z
adenovirusi in kriptosporidiji ter 1 lambliozo.
V mesecu januarju smo prijavili in obravnavali 2
izbruha črevesne nalezljive bolezni med stanovalci in
zaposlenimi v Domu starjših občanov. Od skupno
izpostavljenih 533 oseb je z znaki ČNB zbolelo 80 oseb.
V enem izbruhu je bil dokazan norovirus GII v drugem
pa sapovirus.

TRANSMISIVNE BOLEZNI
Januarja smo zabeležili upad števila primerov lymske
borelioze. Prijavili smo 22 primerov, kar je nekaj več
kot kot januarja 2019 (17 prijav).
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SEPSE

ANTIRABIČNA AMBULANTA

Prejeli smo 2 prijavi sepse, od tega 1 povzročena z E.
coli in 1 s Klebsillo pneumoniae.

Januarja smo v antirabični ambulanti obravnavali 1
osebo, ki jo je poškodovala domača mačka, s
cepljenjem proti steklini nismo pričeli.

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

KORONAVIRUS (2019-NCOV)
V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so izključili številne običajne
povzročitelje pljučnic oz. respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim koronavirusom. Nov koronavirus so
poimenovali 2019 nCoV. Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za
pljučnico.
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