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Uvod
V tej predstavitvi vam bom povedal nekaj o pandemijah in epidemijah skozi

zgodovino.



Kakšna je razlika med 

epidemijo in pandemijo?

 Epidemija je opredeljena kot 

"izbruh bolezni”, ki se pojavi na 

določenem geografskem območju 

in prizadene izjemno visok delež 

prebivalstva.

 Epidemija je dogodek, v katerem 

se bolezen aktivno širi.

 V nasprotju s tem se 

izraz pandemija nanaša na 

geografsko širjenje in se uporablja 

za opis bolezni, ki prizadene veliko 

geografsko območje ali ves svet. 

 Npr: korona virus (covid-19),

 Hiv/aids, španska gripa ...

https://www.verywellhealth.com/understanding-a-pandemic-2615488


Se jih 

lahko izogibamo?

Da. Z dobro higieno in čiščenjem. 

Po vsakem igranju z živaljo si umijemo roke
in se ne dotikamo delov obraza.

Ne dotikamo se stvari in kašljamo v roko.

Ko se ne počutimo dobro, pokličemo
zdravnika in se pogovorimo z njim.



Covid-19 (korona virus)

Kaj je covid-19?
 Covid-19 je nalezljiv virus. 

 Okužba je lahko zelo blaga, lahko pa 
se razvije v zelo hudo bolezen.

 To se dogaja zdaj. Če se ne bi se 
dogajala ravno zdaj, sploh ne bi pisal 
te predstavitve.

 Začel se je na Kitajskem in se je zdaj 
razširil skoraj po celem svetu.

 Našteli so 2,453,401 primerov 
in 168.784 smrti.

 V Sloveniji je že 1.335 obolelih in 77 
smrti.

 Nevarnejša je za starejše generacije 
in otroke do 5 let.

 Najbolj vpliva na dihala. 

Kako izgleda?



Hiv/aids

Kaj je hiv/aids?
 Hiv/aids je ena iz med najbolj 

smrtonosnih pandemij v zgodovini, 
saj je do leta 2018 umrlo približno 
32 milijonov ljudi. 

 Nevaren je za vse starosti.

 Najbolj vpliva na imunski sistem.

 Domnevajo, da je virus Hiv/aids 
prenašala posebna skupina 
šimpanzov iz centralno zahodnega 
dela Afrike. Poimenovan je bil SIV.

 Virus SIV je skoraj popolnoma enak 
kot hiv.

Kako izgleda?



Španska gripa

 Španska gripa je 3. najbolj smrtonosna

pandemija v zgodovini, ki je trajala od 1918 do 

1920.

 Okuženih je bilo kar 500 milijonov ljudi in 

zabeleženih približno 50 milijonov smrti.To je 

bila skoraj tretjina svetovnega prebivalstva.

 Vpliva lahko na vse dele telesa in nevarna je 

skoraj za vse starosti. Za špansko gripo so 

umirali predvsem mlajši.

Kliknite, če želite dodati besedilo



Črna smrt 
(black death)
 Črna smrt je najbolj smrtonosna pandemija v človeški zgodovini, ki se 

je začela 1347 in je trajala do leta 1351.

 Najprej je izbruhnila na Kitajskem.

 Umrla  je približno polovica evropskega prebivalstva. Predvidevajo, da 
od 75  do 200 milijonov ljudi.

 Na telesu se začnejo delati izpuščaji.

 Nevarna je za vse starosti.



Hvala za vašo 

pozornost!

 Ostanite doma in ostanite 

zdravi.


