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Sum na otroško paralizo – akutna flakcidna paraliza (AFP) - 

prijava 

Pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) poteka globalna svetovna kampanja 

izkoreninjenja otroške paralize. Otroška paraliza se še vedno pojavlja v nekaterih državah 

Azije in Afrike. Izkoreninjenje še zadnjih primerov otroške paralize bo zahtevno. Konflikti, 

politična nestabilnost, težko dostopne populacije in slaba infrastruktura predstavljajo velike 

izzive pri izkoreninjenju te bolezni. Predvsem zaradi beguncev z omenjenih območij pa ni 

mogoče povsem izključiti možnosti vnosa bolezni v države EU. 

Po priporočilih SZO je za dokaz, da smo sposobni zaznati vse morebitne primere otroške 

paralize oz. dokazati odsotnost bolezni pri nas, zelo pomembno pravočasno zaznavanje in 

etiološko pojasnjevanje akutnih flakcidnih paraliz (AFP). AFP po definiciji pomeni sum na 

otroško paralizo, zato jo je SZO določila kot indikator uspešnosti nadzora nad odsotnostjo 

otroške paralize v državah.  

Navodilo za ukrepanje v zdravstvenih ustanovah v primeru ugotovitve AFP, ki 

predstavlja sum na otroško paralizo: 

- takojšnja prijava vsakega primera otroške paralize oziroma AFP, ki pomeni sum na otroško 

paralizo v skladu z definicijo za prijavo na elektronski naslov SSPCNB@nijz.si (Center za 

nalezljive bolezni, Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ); 

- takojšen odvzem vzorcev blata: odvzeti je treba dva vzorca blata, v presledku 24 do 48 ur, 

najkasneje v 14 dneh od začetka paralize (za ugotavljanje etiologije AFP), v skladu z 

navodilom za odvzem vzorcev; 

- vzorce je potrebno poslati v Laboratorij za javnozdravstveno virologijo, Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano; Bohoričeva 15, Ljubljana (po predhodnem telefonskem 

dogovoru na 01/ 4342 - 610 ali 051 391 388, skupaj z izpolnjenim spremnim listom za AFP 

preiskave). 

 

Definicija za prijavo suma na otroško paralizo (klinična merila): 

Vsaka oseba, stara manj kot 15 let z AFP  

ALI 

Vsaka oseba s paralitično boleznijo (ne glede na strost) pri kateri je zdravnik posumil na 

otroško paralizo. 
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Obrazci: 

Navodilo za odvzem blata ob AFP ali sumu na okužbo s poliovirusi: 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/navodilo_za_odvzem_blata-sum_polio.pdf  

Spremni list za virološke preiskave AFP ali suma na okužbo s poliovirusi: 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/spremni_list_za_afp_preiskave.pdf  
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