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Ošpice
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- Prebolevanje bolezni v 
večini ne pušča posledic, 
lahko pa poteka v zelo hudi 
obliki, tudi smrtno.
- SZO, 2015:

- 134.000 smrti/leto
- 367 smrti/dan
- 15 smrti/uro



Globalno stanje

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/index.html

89 780

ljudi je umrlo zaradi ošpic v letu 2016 – večinoma otroci pod 5 letom starosti

84%

85%

padec umrljivosti za ošpice med 2000-2016

otrok v svetu je do enaga leta prejelo vsaj en odmerek cepiva proti ošpicam

Od 2000-2016, je cepivo proti ošpicam preprečilo ocenjenih
20,4 milijonov smrti

Ošpice ostajajo eden izmed pomembnejših vzrokov smrti majhnih otrok, 
kljub prisotnosti varnega in učinkovitega cepiva
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Eliminacija ošpic

• Vse države Evropske 
regije SZO so 
sprejele cilj, da 
odpravijo ošpice do 
leta 2020.

4



Eliminacija ošpic

V letu 2017:

• 21.315 primerov v EU regiji SZO v letu 
2017 (5.273 v letu 2016)

• 35 smrti

• Veliki izbruhi (100+) v 15/53 držav v EU 
regiji SZO
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Romunija

• 5562

Italija

• 5006

Ukrajina

• 4767

Nemčija

• 976

Francija

• 520

Srbija

• 702

Primeri ošpic 2017
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Trenutno epidemiološko stanje

• Januar 2017 – December 2017 – 14.450

• 37% - otroci <5 let

• Najvišja incidenca <1 letom (367,2 primerov na
milijon)

• 87% necepljenih, 8% cepljenih z enim odmerkom, 
3% z dvema odmerkoma in 2% z neznanim številom
odmerkov

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20Rubella%20monitorin
g%20report%20%20February%202018.pdf
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Trenutno epidemiološko stanje

• SLOVENIJA
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2017

2014 – 52
2015 – 18
2016 – 1
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Cepljenje
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Kolektivna imunost

Posredna zaščita za osebe, ki niso cepljene:
- pri boleznih, ki se prenašajo z osebe na osebo,
- v primeru, da je cepljen dovolj velik delež populacije,
- prekine se širjenje/prenašanje agensa v skupnosti;



92,3 % v letu 2016

93,2 % v letu 2017
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Cepljenje – precepljenost proti ošpicam       
v Sloveniji
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Cepljenje – precepljenost proti ošpicam po         
regijah



Ošpice – Slovenija 2018
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• Kontakti

- družinskimi člani in sodelavci: 13 oseb

- v Urgentnem centru SB Izola: 31 oseb

- v ZD Izola: 41 oseb

- na Pediatrični kliniki v Ljubljani: 
• 201 oseba - hospitalizirani bolniki ter bolniki, ki so 

tisti dan imeli ambulantni pregled oziroma različne
preiskave, 

• ter 296 spremljevalcev
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Bolnik z ošpicami v visoko tveganem okolju -
2018



• Kontakti - ukrepanje

- 307 oseb: že zaščiteni proti ošpicam z dvema
odmerkoma cepiva, ošpice so preboleli ali pa so bili rojeni
pred letom 1960; 
- 29: prvi odmerek cepiva proti ošpicam;
- 37 oseb: drugi odmerek cepiva proti ošpicam; 
- 1 oseba: mono cepivo proti ošpicam (zaradi starosti od 
6-9 mesecev);
- zaščito z imunoglobulini je prejelo 31 kontaktov bolnikov
in spremljevalcev ter 18 hospitaliziranih kontaktov
bolnikov, ki so bili v tem času hospitalizirani na Pediatrični
kliniki
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Bolnik z ošpicami v visoko tveganem okolju -
2018



Obravnava pojava ošpic
• ALGORITEM UKREPANJA

• ver.1/2018 – februar 2018

• www.nijz.si

19

http://www.nijz.si/
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3.1 Obravnava primera (bolnika z ošpicami) – lečeči zdravnik 
- Takojšnja prijava (obvestilo) v skladu z definicijo (v 3 - 6 urah) na območno enoto (OE) NIJZ 
- Preverjanje cepilnega statusa proti ošpicam 
- Laboratorijsko potrjevanje: (glej Mikrobiološka diagnostika) 

o kri za serološko preiskavo 
o bris (žrelo, nazofarinks) in/ali 
o 10 do 15 ml urina za PCR ali izolacijo virusa 

Za laboratorijsko potrditev akutnih ošpic se najpogosteje uporabljajo serološke preiskave, saj so 
najbolj občutljive. Za določanje akutnih protiteles IgM, je potrebno kri odvzeti 4 do 28 dni po pojavu 
prvih bolezenskih znakov. Če kri vzamemo prezgodaj, IgM protitelesa lahko še niso prisotna in je test 
negativen. V tem primeru moramo odvzem krvi ponoviti kasneje. 

Za rutinsko potrjevanje akutnih ošpic genotipizacija in izolacija virusa niso metode izbire, pomembne 
pa so za epidemiološko pojasnjevanje izbruhov, ugotavljanje povezav primerov ter molekularnih 
značilnosti virusa ošpic (določanje genotipov). 

Preprečevanje širjenja ošpic: 
o Seznanjanje bolnika o trajanju kužnosti in možnosti prenosa okužbe na kontakte, 

samoizolacija na domu ali napotitev v bolnišnico (po predhodnem obvestilu sprejemnega zdravnika) 
o Bolniki (sumljivi, verjetni in potrjeni primeri) morajo biti izključeni iz vrtca, šole in 

delovnega mesta (samoizolacija na domu) vsaj še 4 dni po pojavu izpuščaja 
o Če se bolnik s sumom na ošpice zdravi v bolnišnici, je potrebna aerogena izolacija še 4 

dni po pojavu izpuščaja pri sicer zdravi osebi ali ves čas trajanja bolezni pri bolnikih 
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  OŠPICE  
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Original dokumenta se nahaja na internih straneh NIJZ. Vse natisnjene kopije štejejo za informativne in niso podvržene sistemu sprememb. 

6.3 Spremni list za virološke preiskave ob možnem primeru ošpic (sum na ošpice) 

 

Vzorec/kužnina:  kri    serum   bris žrela    urin   
 
PODATKI O BOLNIKU 
 

 
Ime in priimek: __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
              

Spol:   M      Ž       Datum rojstva:       ___   ___    _____  
                                   dan     mesec      leto 
 
Občina, kraj bivališča: ________________________________ 
 
Datum začetka bolezni:  ___   ___   _____   Datum odvzema vzorca: ___  ___  _____ 
                dan    mesec   leto          dan   mesec   leto 
 
Klinični znaki:   

  povišana telesna temperatura  ______° C 

  makulopapulozen izpuščaj    Datum pojava izpuščaja:   ___  ___  _____ 

  kašelj 

  nahod 

  vnetje očesne veznice 
 
Cepljen proti OMR (datum):  1. odmerek  _____________ 2. odmerek  _____________ 
        

Hospitalizacija:  da      ne   
 
 
OPOMBE 

       
 
PODATKI O ZDRAVSTVENI ORGANIZACIJI KJER JE BIL VZOREC ODVZET 
 

Zdravstvena organizacija (žig):     Zdravnik (žig in podpis):     Telefon za hitro sporočanje izvida: 
 
                                                                                                                           _____________________ 
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*zdravstveni delavci
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Original dokumenta se nahaja na internih straneh NIJZ. Vse natisnjene kopije štejejo za informativne in niso podvržene sistemu sprememb. 

6.6 Priporočila za zaščito z intravenskimi imunoglobulini (IVIG) po izpostavitvi virusu ošpic 

Datum: 11. julij 2011, posodobljeno 7.2.2018 
 
Strokovni kolegij Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 
in  
Strokovni kolegij Centra za nalezljive bolezni, Nacionalni inštitut za javno zdravje     
 

PRIPOROČILA ZA ZAŠČITO Z INTRAVENSKIMI IMUNOGLOBULINI (IVIG)  
PO IZPOSTAVITVI VIRUSU OŠPIC 

 
Pri bolnikih s huje okrnjeno imunostjo, dojenčkih in nosečnicah so ošpice lahko izjemno težka 
bolezen z neugodnim izhodom oziroma lahko privedejo do prezgodnjega poroda in drugih zapletov v 
nosečnosti. 
 
Cepljenje z živim, oslabljenim cepivom proti ošpicam nosečnic, dojenčkov mlajših od 6. mesecev 
starosti in bolnikov s huje okrnjeno imunostjo, je kontraindicirano. Te bolnike po stiku z virusom 
ošpic (v kolikor ni dokaza, da so imuni) lahko zaščitimo z dajanjem intravenskih imunoglobulinov 
(IVIG) (1).  
 
V Sloveniji je na voljo več učinkovini: Kiovig (proizvajalec Baxter), Intratect (proizvajalec Biotest), 
Octagam (proizvajalec Octopharma). Indikacije za IVIG so različna stanja oziroma bolezni z okrnjeno 
imunostjo; kontakt z virusom ošpic ni naveden kot indikacija za uporabo IVIG. 
 
Priporočamo, da se zaradi možnega težkega poteka ošpic osebe: 
 

1. bolnike s huje okrnjeno imunostjo (bolniki so navedeni  v tabeli), 
2. dojenčke, mlajše od 6 mesecev in  
3. nosečnice, ki nimajo “sprejemljivih” dokazov o zaščiti proti ošpicam, 

 
ki so bile v stiku z virusom ošpic, čim prej testira (dojenčki, mlajši od 6 mesecev, pacienti do 12 
mesecev po PKMC in bolniki s primarno imunsko pomanjkljivostjo prejmejo zaščito z IVIG brez 
predhodnega testiranja) na prisotnost serumskih IgG protiteles proti ošpicam in nato odloča glede na 
rezultat testiranja (testiranje le v primeru, da s tem ne ogrozimo pravočasnega dajanja IVIG). Glede 
na koncentracijo serumskih IgG protiteles proti ošpicam, se rezultat testiranja izrazi kot negativen, 
mejen ali pozitiven. 
 
Če je koncentracija serumskih IgG protiteles proti virusu ošpicam na mikrobiološkem izvidu označena 
kot pozitivna, ukrepanje ni potrebno. 
 
Tiste, ki nimajo serumskih IgG protiteles proti ošpicam ali so protitelesa v mejnem območju, se čim 
prej, idealno v 72 urah in najkasneje do 6 dni po izpostavitvi virusu ošpic, zaščiti z IVIG   
 
0,15 g/kg telesne teže v enkratnem odmerku. 
 
Če je prejemnik IVIG po preteku treh tednov od zadnje aplikacije ponovno v stiku z virusom ošpic, je 
potrebna ponovna aplikacija IVIG, v enakem odmerku kot prvič.  
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Zaključki
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• Dr Zsuzsanna Jakab, WHO Regional
Director for Europe. “Over 20 000 cases of 
measles, and 35 lives lost in 2017 alone, 
are a tragedy we simply cannot accept»


