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Staršev, ki odklanjajo cepljenje, je malo, Staršev, ki odklanjajo cepljenje, je malo, 
čeprav njihovo število naraščačeprav njihovo število narašča

Prestrašenih staršev je velikoPrestrašenih staršev je veliko



Prestrašeni staršiPrestrašeni starši

Elektronska poštaElektronska pošta

Mediji (slaba novica = dobra novica)Mediji (slaba novica = dobra novica)

InternetInternet

Drugi prestrašeni starši in “dobronamerni” Drugi prestrašeni starši in “dobronamerni” 
prijateljiprijatelji



Prestrašeni staršiPrestrašeni starši

Izjemna agresivnost in organiziranost Izjemna agresivnost in organiziranost 
nasprotnikov cepljenjanasprotnikov cepljenja

- manipuliranje s podatkimanipuliranje s podatki
- psihološko izdelan pristop – čustva!psihološko izdelan pristop – čustva!
- osebni napadi in diskreditacijeosebni napadi in diskreditacije
- skrivanje za organizacijo (anonimnost piscev)skrivanje za organizacijo (anonimnost piscev)

Medli odzivi uradnih inštitucij (tudi delna blokada Medli odzivi uradnih inštitucij (tudi delna blokada 
odzivov v medijih)odzivov v medijih)



Prestrašeni staršiPrestrašeni starši

Redki starši sami od sebe povedo, da se Redki starši sami od sebe povedo, da se 
zaradi cepljenja počutijo nelagodno zaradi cepljenja počutijo nelagodno 

Pomembno je poznavanje staršev Pomembno je poznavanje staršev 
(prednost osebnega pediatra)(prednost osebnega pediatra)

V teh primerih mora priti pobuda za V teh primerih mora priti pobuda za 
pogovor  s strani pediatrapogovor  s strani pediatra



Pogovor s staršiPogovor s starši

Preprost stavek “Ni vamPreprost stavek “Ni vam  lahko, ko vas z lahko, ko vas z 
vseh strani strašijo, kako je cepljenje vseh strani strašijo, kako je cepljenje 
škodljivo” lahko naredi čudežškodljivo” lahko naredi čudež

Navedemo dejstva: Navedemo dejstva: 
- učinkovitost in varnost cepljenjaučinkovitost in varnost cepljenja
- prijavljanjeprijavljanje  stranskih učinkov (primeri stranskih učinkov (primeri 

sovpadanja dogodkov)sovpadanja dogodkov)
- osebni zgledosebni zgled



Pogovor s staršiPogovor s starši

Komentar trditev nasprotnikov cepljenja  Komentar trditev nasprotnikov cepljenja  
(primer: Odprto pismo pediatru – SOS –(primer: Odprto pismo pediatru – SOS –
Starši obveščamo Slovenijo) Starši obveščamo Slovenijo) 

- Natisnjeni diagrami iz poročila SZO o umrljivosti Natisnjeni diagrami iz poročila SZO o umrljivosti 
dojenčkov in umrljivosti otrok v Evropi v zadnjih dojenčkov in umrljivosti otrok v Evropi v zadnjih 
20 letih20 letih

- Natisnjen diagram o precepljenosti  in umrljivosti Natisnjen diagram o precepljenosti  in umrljivosti 
dojenčkov v Evropi iz poročila UNICEF-adojenčkov v Evropi iz poročila UNICEF-a



TrditevTrditev nasprotnikov cepljenja: “povečanje  nasprotnikov cepljenja: “povečanje 
splošne smrtnosti otrok s povečanjem števila splošne smrtnosti otrok s povečanjem števila 

odmerkov cepiv”odmerkov cepiv”

DejstvoDejstvo: v zadnjih 20 letih se je povečalo število : v zadnjih 20 letih se je povečalo število 
bolezni, proti katerim cepimo, tudi število bolezni, proti katerim cepimo, tudi število 
kombiniranih cepiv, umrljivost dojenčkov padakombiniranih cepiv, umrljivost dojenčkov pada



DejstvoDejstvo: tudi umrljivost otrok v starosti : tudi umrljivost otrok v starosti 
1- 14 let pada kljub temu, da dobijo otroci več 1- 14 let pada kljub temu, da dobijo otroci več 

odmerkov cepivodmerkov cepiv



Vir: UNICEF-ReportCard11-Child-well-Vir: UNICEF-ReportCard11-Child-well-
being-in-rich-countiesbeing-in-rich-counties

Dejstvo: Dejstvo: Slovenija ima visoko precepljenost otrok in zelo Slovenija ima visoko precepljenost otrok in zelo 
nizko umrljivost dojenčkovnizko umrljivost dojenčkov



Pogovor s staršiPogovor s starši

Vidno olajšanje po predstavljenih dejstvihVidno olajšanje po predstavljenih dejstvih

Pogosto sami vprašajo o možnih dodatnih Pogosto sami vprašajo o možnih dodatnih 
cepljenjihcepljenjih

Vedno več staršev je jeznih zaradi  Vedno več staršev je jeznih zaradi  
agresivne kampanje proti cepljenju in se agresivne kampanje proti cepljenju in se 
boji posledic ob padcu precepljenostiboji posledic ob padcu precepljenosti



Nasprotniki cepljenjaNasprotniki cepljenja

Sebičnost (zaradi velike precepljenosti otrok mnogih Sebičnost (zaradi velike precepljenosti otrok mnogih 
bolezni pri nas več ni)bolezni pri nas več ni)
Aroganca (“Kaj pa če bo vaš otrok zbolel za katero od Aroganca (“Kaj pa če bo vaš otrok zbolel za katero od 
teh bolezni?” “Potem pa pridete na vrsto vi!”)teh bolezni?” “Potem pa pridete na vrsto vi!”)
Laži pri zagovoru na inšpektoratu (skrbno pravniško Laži pri zagovoru na inšpektoratu (skrbno pravniško 
izdelan vzorec ugovora)izdelan vzorec ugovora)

    - ne odklanjajo cepljenja- ne odklanjajo cepljenja
    - niso dobili informacij, čeprav so za njih večkrat prosili- niso dobili informacij, čeprav so za njih večkrat prosili
    - otrok ima oslabljen imunski sistem, je veliko bolan- otrok ima oslabljen imunski sistem, je veliko bolan

zgovarjajo se, da niso bili narejeni testi, ki bi ovrgli zgovarjajo se, da niso bili narejeni testi, ki bi ovrgli 
morebitne alergije na sestavine cepivamorebitne alergije na sestavine cepiva



Z dolgotrajnimi pogovori, razlagami in Z dolgotrajnimi pogovori, razlagami in 
prepričevanjem nasprotnikov cepljenja prepričevanjem nasprotnikov cepljenja 
kršimo pravice drugih staršev in otrok, ker kršimo pravice drugih staršev in otrok, ker 
nam ostane za njih manj časa nam ostane za njih manj časa 

      (časovni normativ za celoten sistematični (časovni normativ za celoten sistematični 
pregled dojenčka oziroma otroka, vključno pregled dojenčka oziroma otroka, vključno 
s cepljenjem in vsemi nasveti, je 20 minut)s cepljenjem in vsemi nasveti, je 20 minut)



Potrebna je usklajena akcija vseh, ki Potrebna je usklajena akcija vseh, ki 
so/smo odgovorni za zaščito otrok pred so/smo odgovorni za zaščito otrok pred 
nalezljivimi bolezniminalezljivimi boleznimi

Tudi država mora odigrati svojo vlogo z Tudi država mora odigrati svojo vlogo z 
ustrezno zakonsko regulativo, kjer morajo ustrezno zakonsko regulativo, kjer morajo 
biti jasno opredeljene pravice, dolžnosti in biti jasno opredeljene pravice, dolžnosti in 
odgovornost za poslediceodgovornost za posledice
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