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Cepljenje v Sloveniji – predpisi
Zakon o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS št. 33/2006)
3. člen: Varstvo prebivalcev pred NB obsega:
• Splošne ukrepe: ustreznost pitne vode, zraka, ravnanje
z odpadki…
• Posebne ukrepe: cepljenje, zdr. vzgoja, svetovanje,
prijava NB, izolacija, karantena, DDD…
Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov
o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih
napakah pri cepljenju (Ur. l. RS, št. 24/17)
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za
leto 2018 (Ur. l. RS, št. 24/18)
Navodila za izvajanje Programa… za leto 2018

Letni programa cepljenja in zaščite z zdravili
2018 opredeljuje naslednje ciljne skupine:
1.predšolski otroci;
2.učenci, dijaki in študenti v šolskem letu 2018/19;
3.zaposleni;
4.ostali prebivalci;
5.potniki v mednarodnem prometu;
6.prebivalci, ki potrebujejo zaščito z zdravili proti
določenim nalezljivim boleznim;
7.prebivalci v primeru nujnih razmer.

1. in 2. program:
Program cepljenja za otroke in mladino
STAROST

C E P L J E N JE

prve dni po rojstvu

BCG, Hep B – selektivno

od 3 do 12 mes

DTP/Hib/IPV: 1.3. odmerek
PKC: 1. in 2. odmerek

od 12 do 18 mes

OMR: 1. odmerek
PKC: 3. odmerek

v 2. letu

DTP/Hib/IPV: 4. odmerek

v 5.-6. letu

Hep B: 1.3. odmerek
OMR: 2. odmerek

v 9. letu

dTp: 5. odmerek

v 11.-12. letu

HPV: 1. in 2. odmerek (deklice!)

v 16. -18. letu

T: 6. odmerek

Glavne novosti za leto 2018
V Programu cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2018 je nekaj
sprememb…
Največja sprememba, ki je bila predvidena v predlogu programa
cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2018:
•razširitev programa s cepljenjem otrok in odraslih proti
klopnemu meningoencefalitisu.
Vključitev tega cepljenja je obravnaval Zdravstveni svet, ki je na
seji (4/2017 dne, 10.5. 2017) sprejel sklep, da odobri predlog
NIJZ za vključitev cepljenja proti KME za:
-odrasle od 45. do dopolnjenega 50. leta ter
-otroke v starosti treh let
v letni Program cepljenja in zaščite z zdravili (skupna vrednost
programa je 2.487.750,00 evrov).
Vendar ta razširitev ni prišla v splošni dogovor za leto 2018,
tako, da s programom še ne bo možno začeti v letu 2018.

Glavne novosti Programa za leto 2018
4. program: Ostali prebivalci
Financiranje

Posebne določbe

Cepljenje proti tetanusu je
obvezno:
•za osebe, ki še niso bile
popolno cepljene proti
tetanusu ali
•če ni dokazov o popolnem
cepljenju proti tetanusu.

Za zavarovane osebe se
obvezno cepljenje in zaščita s
specifičnimi humanimi
imunoglobulini financira iz
sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja, za
upravičence iz štirinajste alineje
7. člena ZZVZZ pa iz državnega
proračuna.

Obvezno cepljenje proti
tetanusu in priporočljivo
cepljenje proti davici in
tetanusu izvajajo izbrani
zdravniki, po poškodbi
pa zdravnik, ki oskrbi
rano.

Priporočljivo cepljenje proti
davici in tetanusu
za osebe, pri katerih je od
popolnega cepljenja ali
revakcinacije poteklo več
kot deset let.

Priporočljivo cepljenje proti
davici in tetanusu se plača iz
sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja.

Bolezni proti
katerim cepimo

Ciljne skupine za cepljenje

Obvezno cepljenje
proti:
tetanusu

Priporočljivo
cepljenje proti:
davici
tetanusu

Glavne novosti Programa za leto 2018
Redakcijski popravki:
Namesto „ne-obvezno cepljenje“ •priporočljivo cepljenje proti pnevmokoknim okužbam
•priporočljivo cepljenje proti HPV
Sprememba besedila posameznih točk v III. delu
Programa cepljenja

Navodila za izvajanje Programa za
leto 2018 – spremembe
Poleg redakcijskih popravkov so glavne spremembe:
•Razširitev indikacij za cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim
cepivom na stroške ZZZS tudi za osebe s polževim vsadkom in
likvorfistulo;
•Cepljenje nosečnic proti oslovskemu kašlju čim prej po 24 tednu
nosečnosti in sicer ob vsaki nosečnosti – plača ZZZS;
•Cepljenje proti hepatitisu A za moške, ki imajo spolne odnose z
moškimi – plača ZZZS
•Cepljenje proti hepatitisu B za osebe v zavodih za prestajanje
kazni zapora in prevzgojnem domu – plača ZZZS

Navodila za izvajanje Programa za
leto 2018 – spremembe
4.1.6 Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B za odrasle.
Predekspozicijsko cepljenje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij je obvezno se opravi:
- pri osebah, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so
nosilci antigena hepatitisa B (kronično in akutno okuženi); prioriteto za cepljenje imajo spolni
partnerji;
- pri bolnikih na hemodializnih oddelkih in bolnikih s kronično ledvično odpovedjo v preddializnem
obdobju - pri varovancih zavodov za duševno in telesno prizadete;
- pri hemofilikih;
- pri uživalcih drog z injiciranjem in njuhanjem;
- pri bolnikih s kroničnim jetrnim obolenjem;
- pri bolnikih s HIV/aidsom;
- pri bolnikih s spolno prenosljivimi okužbami in njihove spolne partnerje;
- pri osebah v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu;
- pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi;
- pri bolnikih, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in potrebujejo imunosupresivno
zdravljenje (indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja postavi zdravnik ustrezne
specialnosti);
- pri drugih ciljnih skupinah v skladu z epidemiološkimi indikacijami, ki jih določi NIJZ.
Indikacijo za cepljenje v teh primerih postavi zdravnik ustrezne specialnosti.

VPRAŠANJA ?

