Pohod gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. V prihodnjih tednih
pričakujemo vrh sezone gripe in porast števila zbolelih z gripo ter tudi drugimi okužbami
dihal.
Cepljenje – najučinkovitejša zaščita
Cepljenje je priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo.
Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, majhne
otroke (od 6 mesecev do 2 let starosti), nosečnice ter za osebe z izjemno povečano telesno
težo (ITM ≥ 40). Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene
nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, še posebno to velja za
zdravstvene delavce in sodelavce ter druge nujne službe.
Vse več cepljenih
Delež cepljenih proti gripi je v sezoni 2018/2019 v primerjavi s predhodno sezono povišal,
proti gripi se je cepilo 4,5 % slovenskega prebivalstva, v primerjavi s predhodno sezono, ko
se je cepilo 4,1 % prebivalstva. Prav tako se je povišal delež cepljenih v starostni skupini 65
let in več in je znašal 12,9 % (v sezoni 2017/18 11,7 %).
Tabela nabave, izdaje in števila cepljenih za zadnjih 5 sezon + letošnja (v teku):
Sezona
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020



Izdaja
96.060
87.463
86.743
105.492
117.705
180.677*

Št. cepljenih
68.087
66.646
62.830
84.551
94.049
**

* Izdani odmerki cepiva do sedaj (od začetka sezone 2019/2020 do 31.12. 2019)
** Podatek bo znan po koncu sezone

Cepivo proti gripi je na voljo. Glede na trenutno povpraševanje ocenjujemo, da bodo zaloge
cepiva zadostovale za sezono 2019/2020.
Število obolelih
Večinoma se testirajo bolniki, ki so bili zaradi težjega poteka gripe sprejeti v bolnišnico, da se
jih usmerjeno zdravi z protivirusnimi zdravili (zaviralci nevraminidaze). Pri zbolelih z gripo,
ki nimajo zapletov in približno v tednu dni ozdravijo, virusa gripe ne potrjujemo z
mikrobiološki preiskavami, saj ni potrebno.
Od začetka sezone 2019 t. j. od 40. tedna dalje (od 30. 9. 2019), do 5. 1. 2020 smo v Sloveniji
okužbo z virusom influence A laboratorijsko potrdili v 276 primerih. V 28 primerih je bila
potrjena okužba z virusom influence B. Od konca novembra 2019, pa do danes (13. 1. 2020)
se je za gripo testiralo že preko 2000 oseb.

