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V letu 2000 je bilo na osnovi zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. št. 69/95) Inštitutu za 
varovanje zdravja RS prijavljenih skupno 267 primerov spolno prenosljivih okužb, 213 pri 
moških in 54 pri ženskah. Od tega so bili prijavljeni 4 primeri poznega sifilisa pri moških in 7 
primerov pri ženskah, 59 primerov gonoreje pri moških in 12 primerov pri ženskah ter 91 
primerov spolno prenesene klamidijske okužbe pri moških in 12 primerov pri ženskah. Ostale 
prijave so primeri genitalnih mikoplazemskih okužb (70, predvsem iz ljubljanske regije), 
nekaj primerov genitalnih bradavic (10, prijave so predvsem iz ravenske regije) in posamezni 
primeri trihimonioze in genitalnega herpesa. V celotnem obdobju nismo prejeli niti ene 
prijave zgodnjega sifilisa. Večina vseh prijavljenih primerov je bila prijavljena iz mreže 
območnih dispanzerjev za spolno prenosljive okužbe.  
Razporeditev prijavljenih primerov spolno prenosljivih okužb (SPO) po diagnozah, glede na 
regijo bivališča in spol je razvidna iz Tabele 1, razporeditev glede na spol in starostno 
skupino pa iz Tabele 2.  
Glede na to, da v zadnjem letu ni bilo prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa, ki relativno 
zanesljivo odražajo pojavljanje te bolezni med prebivalstvom, bi lahko sklepali, da je 
epidemija sifilisa, ki se je v Sloveniji začela v letu 1994, zaenkrat obvladana.  
Podatki o prijavljenih primerih vseh ostalih spolno prenosljivih okužb, kljub povečanju 
števila prijavljenih primerov gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe v zadnjem letu 
v primerjavi s prejšnjimi, gotovo podcenjujejo pojavljanje teh bolezni med prebivalstvom in 
nikakor niso pokazatelj bremena teh bolezni v populaciji. Odražajo le sporadično prijavljanje 
posameznih zdravnikov. 
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Tabela 1: Prijavljeni novo diagnosticirani primeri SPO po regiji bivališča in spolu 
 

 
*pri enem primeru moškega z gonorejo, ni znana regija bivališča  
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Tabela 2: Prijavljeni novo diagnosticirani primeri SPO po spolu in starosti  
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