
Preprečevanje akutnih infekcijskih 

drisk 

Breda Zakotnik 



Zakaj preprečevati infekcijske driske? 

• Med najbolj pogostimi nalezljivimi boleznimi 

– Pojavnost v Slo v 2011 prijavljenih 1037/100.000 

prebivalcev 

– Dejanska pojavnost    ̴ 5x večja 

• Smrtnost nizka v razvitem svetu 

– V 2011 v Slo 7 smrti zaradi ČNB 

• Pogoste hospitalizacije 

– V Slo na prvih 4 mestih po vzroku za hospitalizacijo zaradi 

nalezljive bolezni 

 

    www.ivz-rs.si 



Hospitalizirani zaradi desetih najpogostejših nalezljivih bolezni, 

Slovenija, 2011 

Diagnoza  Št. Primerov Incidenca   

GE neznane etiologije 1369 66,7 

Rotavirusni  enteritis 1082 52,7 

Campylobacter enteritis 479 23,3 

Norovirusni GE 329 16,0 

Streptokokni tonzilitis 308 15,0 

Lyme borelioza 284 13,8 

KME 239 11,6 

Sepsa neopredeljena 214 10,4 

Sepsa – G neg 204 9,9 

Gripa 203 9,9 

Skupaj 4711 229,5 



Skupine, kjer se AD pogosteje pojavlja 

• Otroci v vrtcih 

• Potniki v manj razvite predele 

• Osebe na AB terapiji 

• Osebe z oslabelo imunostjo 

 

Pojavljanje: 

• Sporadično 

• Epidemično, izbruhi 

• Endemično  

• Nozokomialno  



Epidemiološki rezervoar za črevesne okuţbe 

• Različne ţivali 

• Človek – s simptomi okuţbe ali brez 

 

• Prenos: 

• Fekalno oralno 

• Z dotikom, z onesnaţenimi rokami 

• Prek onesnaţene hrane, vode 

• Muhe – salmonele, šigele nosijo v črevesju 

   mehansko  



Vzroki za pojavljanje epidemij – ugotovitve 

epidemiološke sluţbe 

• Neprimerni higienski pogoji, nepravilni 

postopki v kuhinjah in razdelilnicah hrane 

• Neustrezno shranjevanje hrane 

• Neustrezno odstranjevanje odpadkov 

• Vdor fekalij v vodovod 

• Neustrezna sanitarna ureditev objektov 

• Pomankljiva zdravstvena vzgoja 



Ukrepi za preprečevanje AD 

 

• Sanitarno-higienska ureditev  

– Oskrba z zdravo pitno vodo 

– Higiensko odstranjevanje odplak, fekalij in higiena 
stranišč 

– Natančna osebna higiena 

– Natančno in pravilno umivanje rok s tekočo vodo in 
milom 

 



Umivanje rok 

• Natančno in pogosto, s tekočo vodo in milom 

• Obvezno pa je umivanje rok 

– Po uporabi stranišča 

– Po menjavi pleničk 

– Pred pripravo hrane in pijače 

• Nadzor otrok ob umivanju rok 





Ukrepi za preprečevanje AD 

 
• Pravilno in varno rokovanje z ţivili 

– Pravilna priprava, toplotna obdelava, shranjevanje 
– Ločitev nečistega in čistega dela 
– Umivanje rok pred stikom z ţivili 
– Kuţna oseba naj ne sodeluje pri pripravi hrane 

 

• Higiensko odstranjevanje rabljenih plenic  

• Čiščenje predmetov in površin v okolici bolnika, razkuţevanje 
– Igrače! 

– Previjalne mize 

• Osamitev bolnikov, kohortna izolacija 

• Otrok z drisko naj ne hodi v vrtec 

• Izobraţevanje oseb, ki skrbijo za otroke 

• Cepiva  

 
 



Cepiva proti rotavirusom 

• Rotarix ® GlaxoSmithKline 

• Odobreno v EU 2006, v Slo 2007 

• Ţivo oralno cepivo 

• Humano,  

 Vsebuje cepilni sev RIX4414 

 iz humanega G1P1A 

 

• RotaTeq ® Merck Sharp&Dohme 

• Odobreno v ZDA 2006, v Slo od 

2008 

• Ţivo  oralno cepivo 

• Vsebuje 5 humano-bovinih 

preurejenih RV 

 serotipi:  

 humani G1, G2, G3, G4, P[8]     

bovini G6, P[5] 

 



Cepiva proti rotavirusom 

• Učinkovita zaščita v preprečevanju RVGE vsaj 3 leta po 
cepljenju 

• Dobra precepljenost vpliva na zmanjšanje obolevanja pri 
cepljenih in posredno na zmanjšanje prenosa in širjenja 

 

 Izkušnja iz Finske: Cepljenje uvedeno v NIP 2009 

80% ↓ hospitalizacij zaradi RVGE (2010 vs. 1999-2005) 

54% ↓ hospitalizacij zaradi vseh GE 
     Leino et al. Vaccine 2012 

Primerjava sezon 2009-2011 vs. 2006-2008: 

↓ ambulantnih obiskov in hospitalizacij zaradi RVGE  

93% v starostni skupini cepljenih in 72% v skupini necepljenih 
     Hemming et al. Eur J Pediatr 2013 

  



Cepiva proti drugim ČNB 

• Tifus  - inaktivirano cepivo proti tifusu vsebuje prečiščene 

antigene -Vi. 1 odmerek, zaščita  50-80%, traja do 3 leta, 

primerno za >2 let. Neţeleni učinki (lokalne teţave, glavobol 

in vročina) niso pogosti.  

 Cepljenje priporočamo le osebam, ki potujejo na področja, kjer 

je zaradi epidemioloških okoliščin velika nevarnost za okuţbo. 

 

• Kombinirano cepivo tifus + hepatitis A 

• V letu 2011 pri nas cepljenih 1542 ljudi, večina potnikov 



Cepiva proti drugim ČNB 

• Kolera – inaktivirano  oralno cepivo z netoksično B podenoto 

kolera toksina, uporaba ponekod v svetu le v endemskih 

področjih in epidemičnih razmerah 

 omejena zaščita   ̴ 50% tudi proti ETEC 

 

• Šigela – 2 cepivi v fazi kliničnih raziskav 

  

• Norovirusi - drugi najpogostejši povzročitelji AD 

 Cepivo v fazi kliničnih raziskav 



Ukrepi za preprečevanje AD na potovanju 

• Okuţba večinoma s hrano, vodo 

• Povzročitelji različni mikroorganizmi (najpogostejše 
ETEC) 

• Področja z velikim tveganjem za potovalno drisko – 
Azija, Afrika, J Amerika, Mehika 

• Za preprečevanje: 

– Previdnost pri izbiri hrane in pijač 

– Zdrava pitna voda – ustekleničena, prekuhana, prečiščena 

– Zdravila – bizmutov subsalicilat, lactobacili?  

– Cepiva  

 



Zaključek  

• Povzročitelji AD se prenašajo na različne načine in so 

zelo kuţni 

• Z izredno strogimi higienskimi ukrepi, ustreznim 

ravnanjem s hrano in upoštevanjem vseh priporočil za 

omejevanje prenosa, lahko omejimo pojavljanje 

dobršnega dela AD 

• Pojavljanje RV okuţb lahko uspešno omejimo s 

cepljenjem 


