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Tveganja za javno zdravje

Novi
koronavirus
……..

Nalezljive bolezni kot resno tveganje za JZ
• Nalezljive bolezni še vedno/ponovno predstavljajo tveganja za
javno zdravje;
• Nove NB, spremenjeni že znani mikroorganizmi, širjenje na nova
zemljepisna področja, odpornost mikroorganizmov, ne-izvajanje
javnozdravstvenih ukrepov, bioterorizem….
• Način življenja, načini rabe zemljišč, povečana mednarodna
trgovina in potovanja, neustrezna uporaba antibiotikov;
• Nekatere okoliščine (masovna zbiranja, bolnišnično okolje…) lahko
vplivajo na intenziteto njihovega širjenja;
• Nenehno obstajajo možnosti za vnos zelo kužnih nalezljivih
bolezni v državo, zato lahko tveganje za razširjenje NB prestavlja
že en sam primer take bolezni.

Odzivanje temelji na:
 Načrtovanju in pripravljenosti;
 Resursih-kapacitetah-znanju;

 Sistemu in koordinaciji;
 Sodelovanju-interdisciplinarnosti;
 Simulacijskih vajah in izobraževanju;

KONTINUIRAN PROCES

Vir: ECDC

Tveganja, ki lahko pomenijo
čezmejno nevarnost

Tveganja
v državi

IHR- Mednarodni zdravstveni pravilnik (MZP)
•

WHO dokument (2005);

• Pravno zavezujoč za vse članice podpisnice;

• Država je dolžna zagotoviti ključne kapacitete:
•
•
•
•
•

Nacionalna kontaktna točka (NKT) s stalno pripravljenostijo (24/ 7 /365)- NIJZ,
Načrti odzivanja in krizne komunikacije,
Človeške in finančne vire….
Strukture upravljanja ob tveganjih…….
Interdisciplinarni in multisektorski pristop;

• Namen:

• zaznavanje in preprečevanje bioloških, nuklearnih, fizikalnih in kemijskih tveganj za
•

zdravje ljudi;
stalno spremljanje pojavnosti tveganj in izvajanje JZ ukrepov ob pojavu grožnje za
mednarodno širjenje (vstopna mesta v državo!);

• Nacionalna kontaktna točka (24/7/365),
• 4 območne točke 24/7 - pripravljenost.

Orodje za odločanje (Priloga 2)

Evropski sistem obveščanja - EWRS
•

Skupno spremljanje, načrtovanje in
odzivanje v primeru kriznih razmer

•

Koordinativna vloga EK.

•

Usklajenost odzivanja.

•

Obveščanje o čezmejnih tveganjih.

•

Biološka, kemijska, okoljska tveganja.

•

HSC-Odbor za zdravstveno varnost.

•

9 modulov.

Formalni in
neformalni viri

KOORDINACIJA
Trije nivoji delovanja v državi

Nivo 0
Ena regija

Nivo 1
Več regij

Dnevno delo
OE NIJZ

Koordinacija

Skupina ekspertov/ strokovna
skupina
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Aktivacija
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pripravljenosti

Vlada/MZ/NIJZ

Nacionalna
interdisciplinarna skupina

ECDC/SZO

ZDRAVSTVENA SLUŽBA
sum na nalezljivo bolezen
posvet, prijava NB po pravilniku/definicijah za prijavo NB
Izven delovnega časa

Delovni čas

9 Območnih
enot NIJZ
(OE NIJZ)

Center za
nalezljive bolezni
(CNB) NIJZ

Pot ukrepanja
in komunikacije

pripravljenost 24/7 za 4 združene regije
SAMO ZA ZDRAVSTVENE SLUŽBE:
CE+NM
LJ+KR
Ravne+MB+MS
KP+GO

•
•
•

epidemiološka preiskava,
preventivno ukrepanje,
obveščanje……

pripravljenost 24/7
MEDNARODNE POVEZAVE
Nacionalna kontaktna točka za EWRS,
IHR (Evropska komisija, SZO)

MZ

(EK)ECDC/SZO
Za ne-zdravstvene službe se po
potrebi aktivira posebna tel. 24/7
številka, če je tveganje za NB res
veliko!

Dobra praksa interdisciplinarnega sodelovanja
Primer izbruha ebole v Afriki
Ebola posvetovalna skupina -“ad hoc“ aktivnosti

„Posvetovalno skupino na področju nalezljivih bolezni, ki pomenijo
visoko tveganje za zdravje v primeru vnosa v našo državo –
skladno z določili Mednarodnega zdravstvenega pravilnika“.

INTERDISCIPLINARNOST

Zdravstvo: NIJZ, UKC LJ, IMI, NLZOH, družinski zdravniki, SNMP, reševalne službe;
Ne-zdravstvo: letališče, pristanišče, policija, vojska, carina;

Vstopna mesta v državo in obvladovanje NB
Spletna stran NIJZ:
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/krovni_dokument_za_objavo_1.pdf

ZDRAVSTVO

NEZDRAVSTVO

zdravniki na
osnovnem nivoju

pristanišče
letališče
policija, vojska, carina

druge
zdravstvene
organizacije

druge
nezdravstvene
organizacije

Praktična izhodišča smernic
• dva nivoja delovanja:
- nalezljive bolezni, ki predstavljajo majhno tveganje za javno zdravje;
- nalezljive bolezni, ki predstavljajo veliko tveganje za javno zdravje;
• obstoječi algoritmi in priporočila za posamezna strokovna področja;
• komunikacija in poti obveščanja;
• seznam bolezni in simptomov, poti prenosa….

• merila za osebno varovalno opremo;
• DDD postopki in izvajalci;
• splošni in posebni preventivni ukrepi;
• definicije in prijave NB;
• kartice o boleznih;
• vrednotenje pripravljenosti in simulacijske vaje;

Zaznava nalezljive bolezni
• Seznam pomembnih nalezljivih bolezni za državo in po Mednarodnem zdravstvenem
pravilniku;
• Opredelitev simptomov, poti prenosa - kot prvi vodnik/pomoč za oceno suma na
nalezljivo bolezen;
• Epidemiološki podatki- npr. o potovanjih…..
SIMPTOM

POT PRENOSA*

BOLEZNI

IZPUŠČAJ S POVIŠANO TELESNO
TEMPERATURO

kapljični
kontaktni

OŠPICE, KOZE

DRISKA IN/ALI BRUHANJE

kontaktni
aerogeni

KOLERA

INTENZIVEN KAŠELJ, VIDNO BOLNA
(npr.VROČIČNA) OSEBA

kapljični
aerogeni

SARS, PLJUČNA KUGA
INFLUENCA, MERS

ZMEDENOST/NENAVADNO
VEDENJE(AGRESIVNOST, PRETIRANA
ZASPANOST), NEORIENTIRANOST,
NEODZIVEN NA KLIC)

kapljični

MENINGOKOKNI
MENINGITIS

OHROMELOST OKONČIN (MLAHAVOST
UDOV)

kontaktni

OTROŠKA PARALIZA

KRVAVITEV S POVIŠANO TELESNO
TEMPERATURO

kontaktni

HEMORAGIČNA MRZLICA

ZAŠČITA

SPLOŠNI
UKREPI

PREVENTIVNI SPECIFIČNI
PREVENTIVNI UKREPI

1. Čim manj kontaktov z
bolnimi;
Uporaba zaščitnih
2. Osnovni higienski
rokavic in mask za
postopki – redno
enkratno uporabo
umivanje in/ali
pri stiku z okuženim
razkuževanje rok;
bolnikom, glede na 3. Čiščenje in/ali
simptome pri
razkuževanje
bolniku!
prostorov in vozil;
4. Čiščenje in/ali
razkuževanje površin
Umivanje oz.
in predmetov;
razkuževanje rok po 5. Prezračevanje
stiku z okuženim
prostorov in vozil;
bolnikom, okoljem!

Odredi jih epidemiolog,
glede na dogodek in
epidemiološko situacijo!
(epidemiološka
preiskava, cepljenje in
zaščita z zdravilikemoprofilaksa, …)

Ob dogodku…..
VODNIK
• Bolnik s sumom na nalezljivo bolezen,
ki predstavlja visoko tveganje za javno zdravje;
• Uporaba osebne zaščitne opreme glede na priporočila;
• Zdravstveni delavci imajo možnost klica epidemiologa za
posvet preko 4 regionalnih številk epidemiologa v
pripravljenosti;
• Obveščanje infektološkega oddelka bolnišnice, kamor je
bolnik napoten;
• Referenčna reševalna služba ob sumu na visoko nalezljivo
bolezen (ebola, MERS);
• Ob potrditvi nalezljive bolezni, ki predstavlja visoko
tveganje za zdravje ljudi:
- epidemiolog obravnava kontakte, svetuje
preventivne ukrepe;
- NKT obvesti Ministrstvo za zdravje (MZ) in po
potrditvi bolezni mednarodne mreže;
……………….
……………….

ALGORITEM

Preventivni ukrepi – ob in po dogodku!
• Osebna zaščitna oprema – glede na povzročitelja, možno pot prenosa in delovno
mesto/izpostavljenost;

• Splošni preventivni ukrepi;
• Specifični preventivni ukrepi;
• Čiščenje in dezinfekcija;

Kartice o boleznih

Simulacijske vaje
Načrti niso samo teorija, morajo biti pogosto testirani in
evalvirani. Zagotovljena mora biti kontinuiteta v
implementaciji izboljšav in to preden do nenadnega
dogodka sploh pride.

Vaje so odličen pripomoček, s katerim ocenjujemo
ustreznost postopkov in hkrati treniramo odzivanje, da
postopki potekajo nemoteno, ko se realna situacija pojavi.

Množične prireditve in tveganja za JZ
•Večja koncentracija ljudi, nižji higienski standardi;
•Izbruhi NB - tveganje visoko;
•Izbruhi, povzročeni z okuženo hrano - prvi opisani in najpogostejši;
•Porajajoče se nalezljive bolezni;
•Načini prenosa nalezljivih bolezni;

•Novo strokovno področje - „mass gatherings“.
•Vloga JZ:
• preprečiti ali minimizirati tveganja za poškodbe ali bolezni;

• povečati varnost udeležencev prireditve,
zaposlenih in vsega prebivalstva;

V letu 2018 = kontaktiranih 56 organizatorjev prireditev
30% odziv

COVID-19 ZGODBA…..
• Načrtovanje in pripravljenost?
• Resursi-kapacitete-znanje?
• Sistem in koordinacija?
• Sodelovanje-interdisciplinarnost?
•

Simulacijske vaje in izobraževanje

Kako v Sloveniji?

Covid-19…..V SLOVENIJI
KAKO SE JE ZAČELO……..
• 31.12.2019: 24/7 sistemi hitrega obveščanja – informacije, nepoznavanje,
negotovost, previdnost, nerazumevanje…….!
• 10. 1. 2020 smo na spletni strani NIJZ objavili prvo informacijo o novem
koronavirusu in dogajanju na Kitajskem…….

• 28. 1. na spletni strani NIJZ vsa navodila za strokovno javnost in definicija
primera za namene epidemiološkega spremljanja.
• 29. 1. izdana navodila za strokovno javnost - direktorjem javnih zdravstvenih
zavodov, Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege
Slovenije….;

• Aktivna vloga Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) in Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO)…………….
• Priporočila za potnike – tisti trenutek zelo aktualno – „Dimond Princess“ladja!
PRVA PREIZKUŠNJA MEDSEKTORSKEGA SODELOVANJA

Kaj vse smo uporabili:
• Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh;
• Pandemski načrt – gripa;

• Splošne smernice za delovanje različnih služb ob pojavu nalezljive bolezni, ki predstavlja
visoko tveganja za javno zdravje (za policijo, vojsko, carino, zdravstvo, letališče, pristanišče);
• Smernice delovanja epidemiološke stroke – epidemiološka preiskava;
• Smernice obravnave izbruhov………

• Klinične smernice;
• Smernice ECDC, SZO……

Vsi načrti in smernice prilagojeni novemu povzročitelju, toda:

razpršenost načrtov!
pomanjkanje krovnega načrta pripravljenosti!
interdisciplinarnost in sodelovanje ključno!
kapacitete?

znanje o novem povzročitelju?

Vloga NIJZ
• Intenzivno spremljanje pojavljanja primerov v Sloveniji in situacije v svetu ter ocene
tveganj;
• Ocene tveganj in analiza podatkov;
• Epidemiološka preiskava primerov in obravnave izbruhov;
• Meddržavno sodelovanje in poročanje (sistemi obveščanja 24/7);
• Priprava navodil za splošne in specifične preventivne ukrepe za različne javnosti z
objavami na spletni strani NIJZ ter nenehnimi posodobitvami, glede na oceno tveganja;
• Komunikacija z javnostmi, tudi vzpostavitev telefonskih številk za strokovno in splošno
javnost;
• Strokovna podpora zdravstvenim in nezdravstvenim službam;
• Strokovna mnenja in ocene tveganj za vladne strokovne in koordinacijske službe ter
Ministrstvo za zdravje;

• Interdisciplinarna usklajevanja in sodelovanje – vstopna mesta v državo, policija, azilni
domovi, carina, vojska, gasilci…….;

„ EPIDEMIJE V SLOVENIJI PONOVNO RAZGLAŠENA,
INTENZIVNEGA EPIDEMIOLOŠKEGA DELA ŠE NI KONEC……“

Epidemiološko
spremljanje

Epidemiološka
preiskava, iskanje
kontaktov

Ocene tveganj

Navodila in smernice

Medsektorsko
sodelovanje

Mednarodno
sodelovanje 24/7

Anketiranje

https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19

DNEVNO SPREMLJANJE OKUŽB SARS-CoV-2 (COVID-19), STANJE NA DAN 13. 12. 2020
ZAVIHEK

VSEBINA

OPOMBE
1

Tabela 1

Dnevno število opravljenih testiranj in potrjenih primerov

Tabela 2

Dnevno število potrjenih primerov po občinah

Tabela 3

Dnevno število potrjenih primerov po statističnih regijah

Tabela 4

Dnevno število potrjenih primerov po spolu in starostnih skupinah

Tabela 5

Dnevno število potrjenih primerov SARS-Cov-2 med vsemi prebivalci in oskrbovanci

Tabela 6

Dnevno število umrlih, pri katerih je bila okužba s SARS-CoV-2 potrjena v 28 dneh pred smrtjo glede na datum
smrti med vsemi prebivalci in oskrbovanci 2

Tabela 7

Ocena aktivnih primerov 3

Tabela 8

Sedem dnevni kazalniki potrjenih primerov po statističnih regijah

Pojasnila

Metodološka pojasnila

Viri

Vir podatkov

TEDENSKO SPREMLJANJE UMRLIH S POTRJENO OKUŽBO SARS-CoV-2 (COVID-19)
Datum priprave:

14.12.2020

OBJAVLJENO VSAK PONEDELJEK S PODATKI ZA OBDOBJE, 7. 12. 2020 ‒ 13. 12. 2020
ZAVIHEK

VSEBINA

Tabela 1

Tedensko število potrjenih primerov SARS-CoV-2 med vsemi prebivalci in oskrbovanci 1

Tabela 2

Tedensko število umrlih, pri katerih je bila okužba s SARS-CoV-2 potrjena v 28 dneh pred smrtjo glede na
teden smrti med vsemi prebivalci in oskrbovanci

Tabela 3

Dnevno število umrlih, pri katerih je bila okužba s SARS-CoV-2 potrjena v 28 dneh pred smrtjo glede na
datum smrti med vsemi prebivalci in oskrbovanci

Tabela 4

Umrli s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v 28 dneh od datuma izvida po statističnih regijah po datumu smrti

Tabela 5

Umrli s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v 28 dneh od datuma izvida po spolu in starostih skupinah po
datumu smrti

Pojasnila

Metodološka pojasnila

Viri

Vir podatkov

Datum priprave:

14.12.2020

OPOMBE

Trenutna SITUACIJA
• Od 31. decembra 2019 do konca 2. tedna 2021:
• globalno: 94 582 873 primerov COVID-19 in 2 036 713 smrti.
• EU/EEA, 17 906 888 primerov COVID-19 in 425 618 smrti.
• Slovenija: vključno 25. 01. 2021:
49.744
7.847
781.911
214.842
4.700
30.392
159.812
1.652
18.058
853
1.227

cepljenih oseb z enim odmerkom
cepljenih oseb z dvema odmerkoma
testiranih oseb s PCR
testiranih oseb s HAGT
testiranih oseb s PCR3 v preteklem dnevu
testiranih oseb s HAGT4 v preteklem dnevu
potrjenih primerov (73.859 moških, 84.278 žensk)
potrjenih primerov v preteklem dnevu
aktivnih primerov (ocena)
potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije
v zadnjih 14 dneh
povprečje potrjenih primerov v zadnjih 7 dneh

Trenutna IZHODIŠČA
• še vedno veliko neznanega;
• novi sevi!
• nerazumevanje „starih“ in klasičnih nefarmakoloških epidemioloških ukrepov:
higiena rok, zaščita obraza, distanca in prezračevanje!
• uvajanje cepljenja;
• zaupanje javnosti?
• komunikacija?
• izčrpanost kadrov!

Anthony Fauci, glavni ameriški epidemiolog, direktor ameriškega
inštituta za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje:
"Da lahko zdaj tu govorim o tistem, kar vem, o tem, kaj so dokazi, o
znanosti, je osvobajajoče ……., da če nimaš odgovora, ne ugibaš,
ampak naravnost poveš, da nimaš odgovora."

“…There are known knowns, known
unknowns and unknown unknowns.
Each year some of the known unknowns
become known knowns.
But equally each year we become aware of
some more unknown unknowns so that
they become known unknowns or even
known knowns.
Of course sometimes we realise that we do
not know some of the known knowns as
well as we thought we knew them…”

Hvala za pozornost!

