
Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj 
 
 
Izdelala: Mihaela Kastelic 

 

 

NAVODILO ZA UKREPANJE V 
PRIMERU UGRIZA IN DRUGIH 

POŠKODB 

Številka: VZD/DN-12 
Izdaja: 1 
Velja od: 5.8.2013 
Stran 1 od 2 

 

                1/2       

 

 
Steklina je nalezljiva bolezen toplokrvnih živali, ki se prenaša s slino okužene živali na drugo žival 

ali na človeka. Bolezen povzroča virus, ki napade osrednji živčni sistem. Vsak, ki zboli za 

steklino, zanesljivo umre.  

 

Kako se okužimo? 

• z ugrizom okužene ali stekle živali 

• pri stiku poškodovane kože ali sluznic s slino okužene ali stekle živali 

• preko opraskanine 

• preko sluznice dihal v votlinah s številnimi okuženimi netopirji 

• pri laboratorijskem delu 

 

Žival izloča virus stekline s slino že nekaj dni pred začetkom bolezni. To pomeni, da se lahko 

okužimo tudi od navidezno povsem zdrave živali.  

 

 

NAMEN ANTIRABIČNEGA POSTOPKA 
Antirabični postopek pomeni obravnavo osebe, ki jo je na kakršenkoli način poškodovala divja ali domača 

žival. Opravimo ga zaradi zaščite poškodovane osebe pred možno okužbo z virusom stekline. 

 

UKREPI OB POŠKODBI 
Poškodovanci se običajno najprej oglasijo pri svojem zdravniku, ki jim oskrbi rano in jih napoti  v 

antirabično ambulanto območnega zavoda za zdravstveno varstvo (ZZV). 

Poškodovanec ali njegov zakoniti zastopnik se mora osebno oglasiti v ambulanti ZZV Kranj. Za izpeljavo 

antirabičnega postopka potrebujemo naslednje podatke:  

 

• podatke o poškodovancu (ime in priimek, EMŠO, poklic, naslov, telefonska št.,) 

• čas in kraj ter opis dogodka (izjava poškodovanca) 

• opis živali, ki je povzročila poškodbo 

• podatke o lastniku živali (ime in priimek, točen naslov ) 

 

V antirabični ambulanti ne preverjamo verodostojnosti podatkov, saj poškodovanec ali njegov 

zakoniti zastopnik s svojim podpisom zagotavlja, da so podatki točni in resnični.  

 

IZVEDBA ANTIRABIČNEGA POSTOPKA 

Nadaljevanje postopka je odvisno od tega ali je lastnik živali znan ali neznan oziroma ni možen veterinarski 

nadzor živali. 

 

1.   Znan lastnik živali:   

• Pisno obvestimo lastnika živali s priporočeno pošiljko s povratnico o poškodbi in nadaljnjih potrebnih  

ukrepih. Lastnik je dolžan v predpisanem času opraviti pregled živali pri pooblaščenem veterinarju. 

Žival mora biti pod veterinarskim nadzorstvom do vključno 10. dne po poškodbi.  

• Vsako obvestilo o poškodbi pošljemo pristojni veterinarski inšpekciji.  

 

Postopek je zaključen, ko dobimo končno potrdilo veterinarja o opazovanju živali.   

2.  Neznan lastnik živali:  

• Če je povzročitelj poškodbe je divja žival (lisica, kuna, jazbec, miš, podgana….), ki je ni možno 

opazovati, niti ni možna laboratorijska preiskava možganov živali    poškodovanca 

CEPIMO proti steklini, ne glede na lokacijo poškodbe. 

 

• Če je povzročitelj poškodbe domača žival brez lastnika, lokacija poškodbe pa v področju izven glave, 

vratu ali prstov na roki, mora poškodovanec poskusiti najti lastnika živali. V primeru, da uspe najti 

lastnika, nadaljujemo postopek, kot je opisan pod točko 1. Če pa lastnika kljub iskanju ne najde, 
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PRIČNEMO S CEPLJENJEM proti steklini. Cepljenje prekinemo, če kadarkoli v času cepljenja 

najdemo lastnika živali. Vsak primer poškodbe v predelu glave, vratu ali prstov na rokah, 

obravnavamo individualno.  


