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TEDENSKI 

 

 

Datum: 18. 8. 2022 

Tedenski novičnik zajema zadnja ključna sporočila in novosti na področju covida-19: informacije s 

strani pristojnih evropskih inštitucij, epidemiološke situacije v Sloveniji, napovedi podatkov o 

gibanju okužb s SARS-CoV-2 in ključna sporočila Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja 

virusa SARS-CoV-2. 

Novičnik služi kot izhodiščno orodje za jasno in konsistentno  

komuniciranje aktualnih informacij na področju covida-19. 

 

 

1. ECDC/EMA NOVICE 

ECDC 

Poročilo o nevarnostih nalezljivih bolezni, 7. avgust–13. avgust, teden 32  

Tedenske novice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za 

epidemiologe in zdravstveno osebje navajajo, da ostaja ob koncu 31. tedna (konec tedna 7. avgusta) 

14-dnevno povprečje števila okužb v EU/EEA visoko (842.5 primerov na 100.000 prebivalcev), 

vendar upada prenos okužb (22 % v primerjavi s prejšnjim tednom). Razlog za zaustavljanje okužb 

je v zmanjšanem kroženju različic v EU/EEA z zelo nizkim deležem različice BA.1 odkritih v zadnjih 

nekaj tednih. Zaznanih ni bilo nobenih različic BA.3 od 25. tedna.  

 

 

2. EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA 

 

Prevlada različice omikron je spremenila pristope preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 in 

obvladovanja pandemije covida-19. Nove značilnosti virusa, skupaj z doseženo ravnjo imunosti 

prebivalstva zaradi cepljenja in/ali prebolele bolezni kažejo na spremenjeno epidemiološko sliko, kar 

terja prilagoditev pristopov, namenjenih obvladovanju okužb z virusom SARS-CoV-2. Temu 

primerno številne države (tudi tiste, ki so dosegle visoko stopnjo imunosti v skupinah z večjim 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-7-13-august-2022-week-32
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tveganjem za hud potek bolezni) prilagajajo ukrepe, vezane na pripravljenost in odzivanje na SARS-

CoV-2 za jesensko/zimsko obdobje. 

Za zdaj je Slovenija v vseh merjenih kazalnikih pod EU povprečjem. Povečano je število obolelih po 

vsej Sloveniji. Aktualne podatke o številu okužb s covidom-19 lahko spremljate na naslednji 

povezavi. 

Z drugim odmerkom je cepljenih 58 % prebivalcev, s prvim poživitvenim pa 31 % prebivalcev. V 

Sloveniji je s prvim odmerkom cepljenih 82 % starejših od 60 let, z dvema odmerkoma 81 % starejših 

od 60 let, s prvim poživitvenim odmerkom 60 % in z drugim poživitvenim odmerkom 1 % starejših 

od 60 let. V primerjavi z EU/EEA povprečjem, kjer je prvi odmerek prejelo 92,5 % starejših od 60 

let, dva odmerka 90,7 %, prvi poživitveni odmerek 83,7 % in drugi poživitveni odmerek 13,7 % 

starejših od 60 let (vir).  

Odločitve posameznih držav o priporočilih in ukrepih glede covida-19 so vezana glede na stopnjo 

precepljenosti v posamezni državi. 

 

3. MODELI ZA EPIDEMIOLOŠKO MODELIRANJE: ZADNJE 

PROJEKCIJE 

 

Upadanje poletnega vala se je zaustavilo. V evropskih državah so še vedno trendi upadanja števila 

okužb. Izjema so balkanske države (Srbija, Črna gora, Severna Makedonija). 

V mesecu avgustu se ne pričakuje nenadnih sprememb. Padanje števila okužb se je zaustavilo. V 

naslednjih tednih se pričakuje začetek jesenskega vala. Mobilnost se povečuje in ob začetku šolskega 

leta se pričakuje povečanje števila okužb. Lani se je jesenski val pričel po 15. avgusta 2021, vendar 

se zaradi poletnega vala, ki ga imamo sedaj, tokrat pričakuje kasnejši vrh jesenskega vala okužb. 

V bolnišnicah je bil dosežen vrh hospitaliziranih bolnikov na navadnih in intenzivnih oddelkih. 

Povišala se je smrtnost bolnikov zaradi oziroma s covidom-19. V preteklem tednu je umrlo 24 oseb. 

Nenadnega povišanja sprejemov okuženih s SARS-CoV-2 v bolnišnicah do konca meseca avgusta ni 

pričakovati. Na navadnih oddelkih se ne pričakuje več kot 300 hospitaliziranih s covidom-19, na 

intenzivnih oddelkih pa se pričakuje okoli 20 hospitaliziranih zaradi covida-19. 

 

4. PRESEŽNA UMRLJIVOST V SLOVENIJI PO METODOLOGIJI 

EUROMOMO 

 

V sklopu mreže EuroMOMO (angl. European mortality monitoring) smo vzpostavili tedensko 

spremljanje splošne umrljivosti, v katerega so vključeni vsi umrli ne glede na vzrok smrti. Pri tem 

ocenjujemo odstopanja opazovane umrljivosti od pričakovane umrljivosti, modelirane na podatkih o 

splošni umrljivosti v letih 2015-2019. Odstopanja umrljivosti so ovrednotena z oceno presežnega 

števila umrlih in s t. i. z-vrednostjo v opazovanem tednu. Z-vrednost izraža, za koliko standardnih 

https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19
https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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odklonov število umrlih v opazovanem tednu odstopa od pričakovane ravni (presežek umrljivosti). 

Model upošteva časovne zamike med datumom smrti in datumom registracije smrti ter napove število 

smrti v zadnjih petih opazovanih tednih, čeprav vse še niso bile registrirane. 

V 30. tednu leta 2022 (25.-31. 7. 2022) v Sloveniji beležimo z-vrednost 0,31 oziroma normalno 

variabilnost umrljivosti (upad v primerjavi s predhodnim tednom, vendar je točen podatek o z-

vrednosti zaradi zakasnitev pri registraciji smrti lahko nezanesljiv). Število vseh umrlih v 30. tednu 

je bilo za 2% večje od pričakovanega števila vseh umrlih. Presežne umrljivosti, statistično opredeljene 

kot z-vrednost 2 ali več, trenutno za omenjeni teden ne beležimo v nobeni starostni skupini. 

Več informacij najdete na naslednji povezavi. 

 

5. POSVETOVALNA SKUPINA ZA CEPLJENJE PROTI COVIDU-19 

 

Cepljenje je enostaven, varen in učinkovit ukrep za zaščito pred težko obliko covida-19. 

Zadnja priporočila in navodila za cepljenje proti covidu-19 so na voljo na naslednji povezavi. 

 

6. POSVETOVALNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE GIBANJA VIRUSA 

SARS-COV-2 

 

Virus SARS-CoV-2 bo najverjetneje ostal z nami in še naprej krožil med prebivalstvom, nemogoče 

pa je predvideti, v kolikšni meri. Širok razpon možnih scenarijev predstavlja dolgoročen izziv za 

načrtovanje ukrepov preprečevanja in obvladovanja tako za področje javnega zdravja kot tudi za 

celoten zdravstveni sistem. Javnozdravstveni ukrepi bodo prilagojeni glede na epidemiološko 

situacijo, pri čemer je prioriteta zaščita zdravja prebivalstva s poudarkom na zaščiti ranljivih skupin 

in zagotavljati vzdržnost zdravstvenega sistema. 

Pripravljene so bile usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v 

Sloveniji za prihajajoče obdobje, ki temeljijo na možnih scenarijih, s katerimi bi se lahko soočili v 

prihajajočem jesensko-zimskem obdobju 2022/2023. 

Dokument je dostopen na naslednji povezavi. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/gumb_4-_smrti_v_povezavi_s_covid-19_20220816.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_psc.pdf
https://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-sars-cov-2


 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNA SPOROČILA: 

 

 Upoštevanje že dobro poznanih preventivnih priporočil. 

 

 Nove značilnosti virusa, skupaj z doseženo ravnjo imunosti prebivalstva zaradi 

cepljenja in/ali prebolele bolezni kažejo na spremenjeno epidemiološko sliko, kar 

terja prilagoditev pristopov, namenjenih obvladovanju okužb z virusom SARS-

CoV-2. 

 

 Pripravljena so bila Strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in 

odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 2022/2023 

v Sloveniji. 

 


