
Iz regije Murska Sobota smo junija 2017 prejeli skupaj 645*
prijav nalezljivih bolezni. Stopnja obolevanja je bila v tem
mesecu (52.7/10000 prebivalcev) kar je manj kot junija

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v mesecu juniju so 
bile: enterokolitis neznanega povzročitelja, 
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mesecu (52.7/10000 prebivalcev) kar je manj kot junija
2016 (54.5/10000) ter več od petletnega povprečja 
(39.5/10000).

Stopnja obolevnosti je junija presegla petletno povprečje v 
vseh upravnih enotah.
Najvišjo stopnjo obolevnosti smo zabeležili v upravni enoti 
Ljutomer (97.4/10000 prebivalcev), najnižjo pa v upravni 
enoti Murska Sobota (43.2/10000).

bile: enterokolitis neznanega povzročitelja, 
dermatomikoze, streptokokni tonzilitis, lymska borelioza in 
norice.

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

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V JUNIJU 2017

LENDAVA MURSKA
SOBOTA

GORNJA 
RADGONA LJUTOMER SKUPAJ junij 2016 povprečje 

2012-2016SOBOTA RADGONA 2012-2016

ENTEROKOLITIS 22 42 25 26 115 132 97.4
KAMBILOBAKTERIOZA 2 6 6 2 16 11 9.0
DRUGI VIR. ENTERIT. - 6 2 7 15 12 10.4
DRUGI BAKT. ENTERIT. 3 6 - 2 11 11 5.8
ROTAVIROZA 3 1 4 - 8 3 5.0
NOROVIROZA 1 1 1 1 4 8 5.6
ATI - 1 - - 1 3 3.0
ENTEROBIOZA 2 10 2 7 21 27 12.4
STREPT. TONZILITIS 8 44 16 32 100 137 75.8
NORICE
HERPES ZOSTER

6
1

9
15

-
9

25
7

40
32

60
14

40.6
22.4

ŠKRLATINKA - 7 - 1 8 11 18.4
STREPT. FARINGITIS 1 3 1 1 6 10 3.0
INF. MONONUKLEOZA - 3 - - 3 2 2.0INF. MONONUKLEOZA - 3 - - 3 2 2.0
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KME
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KRONIČNI VHB
NOSILEC VIR. HEPATITISA
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OSLOVSKI KAŠELJ - 1 - - 1 - -
DERMATOMIKOZA
GARJE

31
-
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3.2

LEGIONELOZA - 1 - - 1 - -
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LEGIONELOZA - 1 - - 1 - -
SEPSA LISTERIJSKA - - - 1 1 - -
SKUPAJ 107 258 105 175 645 667 483.6
MORBIDITETA/10000 44.1 43.2 51.2 97.4 52.7 54.5 39.5

     



RESPIRATORNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Respiratorne nalezljive bolezni so predstavljale 29% vseh 
prijavljenih bolezni. Na prvem mestu je bil streptokokni 
tonzilitis, ki je predstavljal 53% vseh prijavljenih 
respiratornih nalezljivih bolezni, najvišja stopnja obolevnosti 
je bila v UE Ljutomer (36.7/10000 prebivalcev).

Obravnavali in prijavili smo tudi primer oslovskega kašlja pri 
2 letnem dečku, preseljenem iz Rusije, ki predhodno ni bil 
cepljenje proti oslovskemu kašlju. 

TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu juniju smo opazili povečano število prijav lymske 
borelioze (100). Prijavili smo tudi 2 primera okužbe s 
klopnim meningoencefalitisom. 

AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA

Junija smo zabeležili upad števila respiratornih obolenj, tako 
smo prejeli 155 prijav ARI, ki so jih poslali izbrani zdravniki 
mreže za spremljanje ARI in GPB . 
Od ostale zdravstvene službe smo prejeli še dodatn ih 182

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale 26% vseh 
prijavljenih bolezni. Zabeležili smo 170 primerov črevesnih 
nalezljivih bolezni, od tega 115 enterokolitisov, pri katerem 
povzročitelj ni bil ugotovljen, 16 okužb s kampilobaktrom, 
15 drugih virusnih enterokolitisov, 11 drugih bakterijskih
enterokolitisov, 8 enteritisov povzročenih z rotavirusi , 4
enteritisov povzročenih z norovirusi ter 1 zastrupitev s 
hrano. 

Od ostale zdravstvene službe smo prejeli še dodatn ih 182
prijav ARI.

SEPSE

Prejeli smo 4 prijav sepse. Povzročitelji so bili streptokoki, E. 
coli, ter neopredeljena sepsa (A41.9). V enem primeru je bila 
dokaza listerijska sepsa.

ANTIRABIČNA AMBULANTA

V antirabični ambulanti smo junija obravnavali 16 oseb, ki so 
jih poškodovale znane ali neznane živali. S cepljenjem proti 
steklini smo pričeli pri 2 osebeh. Povzročitelji poškodb so bili 
psi (10) ter mačke (6).   

EPIDEMIOLOŠKE NOVICEEPIDEMIOLOŠKE NOVICE

HEPATITIS A

V zadnjem času iz številnih držav poročajo o povečanem številu okužb z virusom hepatitisa A . Tveganje za okužbo z 
virusom hepatitisa A je sicer visoko pri potovanju v države s slabšimi higiensko sanitarnimi razmerami, vendar pa je 
zaradi obsežnega pojavljanja virusa hepatitisa A v razvitih zahodnoevropskih državah tveganje za okužbo sedaj 
povečano tudi pri potovanju po Evropi. Zato na Nacionalnem inštitutu z a javno zdravje potnikom svetujemo, da na 
potovanjih vzdržujejo ustrezno higieno, upoštevajo pravila varnega uživanja hrane in imajo varne spolne odnose. 
Priporočamo pa tudi cepljenje proti hepatitisu A, ki je najučinkovitejša zaščita. Za dolgotrajno zaščito sta potrebna dva 
odmerka cepiva, zaščita pa se vzpostaviti že v nekaj tednih po prvem cepljenju. Več informacij najdete na spletnem 
naslovu:
http://zdravinapot.si/obvestila/zaradi -povecanega-pojavljanja-hepatitisa-a-v-evropi-potnikom-priporocamo-cepljenje

PORAST MIŠJE MRZLICE V SLOVENIJI V LETU 2017

V letošnjem letu je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinske fakultete v Ljubljani, laboratorijsko potrdil in 
do 3. 7. 2017 epidemiološki službi prijavil že 49 primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom in sicer pri 37 
moških in 12 ženskah. Bolniki prihajajo iz že znanih žarišč mišje mrzlice in sicer 16 iz mariborske, 11 iz novomeške, 10 
iz ljubljanske zdravstvene regije , 3 primeri iz novogoriške regije, po 2 iz celjske, murskosoboške, kranjske in 
ravenske, ter en primer iz koprske zdravstvene regije. Vseh devetinštiridest bolnikov je bilo hospitaliziranih, umrl ni 
nihče. Več informacij najdete na spletnem naslovu: http://www.nijz.si/sl/porast -misje-mrzlice-v-sloveniji-v-letu-2017

AMBULANTA ZA POTNIKE

Tudi Slovenci vse bolj množično potujemo v oddaljene kraje, kjer je drugačno naravno in družbeno okolje, z izjemnimi
temperaturami, vlago, slabimi higienskimi razmerami in kjer se pojavljajo povzro čitelji nalezljivih bolezni, s katerimi se 
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temperaturami, vlago, slabimi higienskimi razmerami in kjer se pojavljajo povzro čitelji nalezljivih bolezni, s katerimi se 
v domačem okolju ne srečujemo.
Zdravje potnikov na potovanju ogrožajo mnogi dejavniki, zato je pomembno, da je potnik pred potovanjem z njimi
seznanjen, prav tako z možnostjo preventivnih ukrepov. V ambulanti Nacionalnega inštitutu za javno zdravje, lahko 
potnik opravi svetovanje pred potovanjem z individualno oceno tveganja glede na destinacijo in na način potovanja. 
Po svetovanju lahko opravi potrebna cepljenja, po potrebi predpišemo tudi kemoprofilakso. Potnikom svetujemo, da 
se v ambulanti zglasijo, če je možno 4-6 tednov pred potovanjem, posvet pa je smiseln tudi za potnike v zadnjem hipu. 
Potniki se morajo predhodno naročiti po tel.: 02/5302140.


