EVIDENCA POJAVNOSTI INFEKCIJE S HIV, AIDSA IN SMRTI ZARADI AIDSA (NIJZ 52)
IN EVIDENCA POJAVNOSTI SPOLNO PRENESENIH OKUŽB (NIJZ 53).
Kontaktni podatki
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Zaloška ulica 29-nova stavba, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Kustec, tanja.kustec@nijz.si
Sandra Kosmač, sandra.kosmac@nijz.si
Pravna podlaga za zbiranje podatkov:
 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15),
oznaka NIJZ 52 in NIJZ 53;
 Zakon o nalezljivih boleznih, Uradni list RS št. 33/2006;
 Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in
obvladovanje, Uradni list RS št. 16/1999;
 Zakon o državni statistiki ZDSta (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001), Uredba (ES) št. 1338/2008
Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi
z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu
Namen zbirke podatkov
Zagotovitev ustreznih podatkov, informacij, analiz in ocen za preprečevanje in obvladovanje okužbe s
HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa ter spolno prenesenih okužb (SPO) in sodelovanje pri pripravi politike,
strategije, strokovnih priporočil ter aktivnostih preprečevanja in obvladovanja teh bolezni in okužb.
Kratek opis zbirke podatkov
Po Zakonu o nalezljivih boleznih je prijava v treh dneh po postavitvi diagnoze obvezna za naslednje
SPO: okužbo s HIV, z aidsom ali smrti zaradi aidsa, gonorejo in gonokokne okužbe, klamidijsko
okužbo, sifilis in druge spolno prenesene okužbe po sindromih in/ali povzročiteljih.
Podatke so dolžni posredovati vsi javno zdravstveni zavodi, vključno z laboratoriji ter druge pravne in
fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo. Prijavljanje okužb sodi v okvir ustrezne
zdravstvene oskrbe bolnikov z okužbo s HIV, z aidsom in umrlih zaradi aidsa ter s SPO. Ta obsega
postavitev diagnoze, zdravljenje, svetovanje za varnejšo spolnost1, obveščanje kontaktov in beleženje
podatkov za namene epidemiološkega spremljanja.
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva opredeljuje dve zbirki podatkov s
področja SPO, in sicer Evidenco pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa (NIJZ 52) ter
Evidenco pojavnosti spolno prenesenih bolezni (NIJZ 53). Omenjeni zbirki podatkov spadata med
zbirke, ki vsebujejo osebne podatke. Prijava je anonimna (brez podatkov o identiteti prijavljenih).
Za podrobno predstavitev problemskega stanja okužbe s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa in SPO v
Sloveniji so na voljo četrtletna in letna poročila, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta
za javno zdravje (http://www.nijz.si/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-porocila).
Kratka zgodovina zbirke podatkov
NIJZ 52; Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa je bila prvič uvedena leta
1986.
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NIJZ 53: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih okužb je bila v današnji obliki uvedena leta 2001,
pred tem, od leta 1950 dalje, pa so se podatki o prijavljenih primerih zbirali na Dermatovenerološki
kliniki Kliničnega centra v Ljubljani. Analizirali so klasične SPO (sifilis, gonoreja, mehki čankar in
ingvinalni linfogranulom) po zdravstvenih regijah, spolu, starosti, poklicu in stanu bolnika, predhodno
preboleli venerični okužbi, vinjenosti v času okužbe, okužbi v prostituciji, v tujini ali doma ter viru
okužbe. Podatki so se zbirali in arhivirali na papirju.
Poročevalci, njihove obveznosti, zaščita podatkov
Podatke so dolžni posredovati vsi javno zdravstveni zavodi, vključno z laboratoriji ter druge pravne in
fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo.
Metodološke osnove raziskovanja
Ciljna populacija: Vsi prebivalci Republike Slovenije z okužbo s HIV, z aidsom, umrli zaradi aidsa ali
s SPO, za katero je po Zakonu o nalezljivih boleznih obvezna prijava.
Enota poročanja: Zdravnik, po postavljeni diagnozi s HIV, z aidsom, umrl zaradi aidsa ali s SPO, za
katero je po Zakonu o nalezljivih boleznih obvezna prijava.
Enota opazovanja: Oseba, pri kateri zdravnik postavi diagnozo s HIV, z aidsom, umrl zaradi aidsa ali
s SPO, za katero je po Zakonu o nalezljivih boleznih obvezna prijava.
Referenčno obdobje: Koledarsko leto (vključuje vse prijave okužbe s HIV, z aidsom, umrli zaradi
aidsa in s SPO z datumom okužbe/obolenja/smrti med 1.1. in 31.12.).
Definicije
 Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene
(MKB). Dostopna je na: http://www.nijz.si/podatki/druga-slovenska-izdaja-mkb-10.
 Opora pri prijavi nalezljivih bolezni so: Definicije prijavljivih nalezljivih bolezni za namene
epidemiološkega spremljanja, ki so dostopne na: http://www.nijz.si/definicije-prijavljivihnalezljivih-bolezni-za-namene-epidemioloskega-spremljanja.
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