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Priporočila za cepljenje otrok 
s konjugiranimi pnevmokoknimi cepivi, 2011 

 
• Program cepljenja in zaščite z zdravili: Cepljenje proti pnevmokoknim 

okužbam je priporočljivo za otroke, ki imajo 
– kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, ledvic,  

– anatomsko ali funkcionalno asplenijo,  

– sladkorno bolezen, 

– polžev vsadek,  

– nevro-mišično bolezen, ki povečuje tveganje za aspiracijo,  

– sum na likvorfistulo,  

– bolezni in stanja, ki slabijo imunski odziv  (vključene nekatere maligne neoplazme, nekatere bolezni 
krvi in krvotvornih organov in presaditev krvotvornih matičnih celic ali notranjih organov)  

• Indikacijo za cepljenje postavi zdravnik ustrezne specialnosti. 

• Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam se v utemeljenih in dokumentiranih 
primerih, kjer indikacijo postavi zdravnik ustrezne specialnosti, plača iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

• Cepljenje je priporočljivo tudi za vse druge otroke od 2 mesecev starosti do 
petih let starosti, še posebej za otroke s ponavljajočimi vnetji srednjega 
ušesa in po preboleli težji pnevmokokni okužbi (novo v PCZZ 2013). 

VIR: IVZ 



Trenutno veljavna shema cepljenja proti pnevmokoknim okužbam s 
konjugiranim pnevmokoknim cepivom za otroke do 5. leta starosti 

+  s PCV lahko cepimo že od 6 tednov starosti dalje 

*  23-valentno pnevmokokno polisaharidno cepivo (PPV) - en odmerek PPV je priporočljiv za otroke z 
zdravstveno indikacijo (glej nazaj), ki so prejeli konjugirano cepivo  in sicer po dopolnjenem 2. letu 
starosti in najmanj 2 meseca po zadnjem odmerku PCV 

# Pri otrocih z zdravstveno indikacijo sta priporočljiva 2 odmerka z najmanj dvomesečnim presledkom 



Nacionalni programi cepljenja s konjugiranim pnevmokoknim 
cepivom za otroke v Evropi, ECDC 2009 

VIR: Cepljenje otrok proti pnevmokoknim okužbam, Predlog vključitve cepljenja v letni Program cepljenja in zaščite z zdravili, Ljubljana, februar 2011 



Nacionalni programi cepljenja s konjugiranim pnevmokoknim 
cepivom za otroke v Evropi, ECDC 2009 

VIR: Cepljenje otrok proti pnevmokoknim okužbam, Predlog vključitve cepljenja v letni Program cepljenja in zaščite z zdravili, Ljubljana, februar 2011 



GAVI - Global Alliance for Vaccines and Immunization 

Nacionalni programi cepljenja z PCV po svetu 

GAVI - Global Alliance for Vaccines and Immunization 



Število cepljenih proti pnevmokoknim 
okužbam v Sloveniji 

• S polisharidnim cepivo se cepijo v večini starejši od 65 let: 

– 2007: 1735 cepljenih  

– 2008: 1843 cepljenih 

– 2009: 2232 cepljenih (646 <18 let) 

• Cepljenje s konjugiranim cepivom od 2006 postopoma 
narašča:  

– 2007: izdanih 98 odmerkov  

– 2008: izdanih 516 odmerkov  

– 2009: izdanih 3690 odmerkov  

– 2010: izdanih 3929 odmerkov  

– 2011: izdanih 3575 odmerkov 

VIR: IVZ 
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VIR: IVZ 
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VIR: IVZ 



Razvoj pnevmokoknih cepiv 



Prednosti konjugiranih cepiv pred 
polisaharidnimi 



Konjugirana pnevmokokna cepiva 

CRM1 4 6B 9V 14 18C 19F 23F 1 5 7F 3 6A 19A 

         EU approved for 6w–5yrs children; 2+1 & 3+1 schedules; IPD, AOM, Pneumonia, 2001 

 

Prot D,  
Tt Dt² 

4 6B 9V 14 18C 19F 23F 1 5 7F 3 6A 19A 

         EU approved for 6w–5yrs children; 2+1 & 3+1 schedules; IPD, AOM, 2009 

 

CRM1 4 6B 9V 14 18C 19F 23F 1 5 7F 3 6A 19A 

          EU approved for 6w–5yrs children; 2+1 & 3+1 schedules; IPD, AOM, Pneumonia, 2010 
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Konjugirano pnevmokokno cepivo v Sloveniji 

V Sloveniji sta na voljo dve konjugirani pnevmokokni cepivi: 
• 10-valentno konjugirano pnevmokokno cepivo (PCV 10), registrirano 

2009, ki vsebuje polisaharidne antigene 10 pogostih serotipov                 
(1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F). 

– Cepivo je namenjeno preprečevanju invazivnih bolezni (IPB) in 
akutnih vnetij srednjega ušesa (AVSU), ki jih povzroča Streptococcus 
pneumoniae pri dojenčkih (tudi nedonošenčkih z najmanj 27 tednov 
gestacijske starosti) in otrocih starih od 6 tednov do 5 let. 

 

• 13-valentno konjugirano pnevmokokno cepivo (PCV 13), registrirano 
2010, ki vsebuje polisaharidne antigene 13 pogostih serotipov               
(1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) in je zamenjava za 
Prevenar (7-valentno cepivo). 

– Cepivo je namenjeno preprečevanju invazivnih bolezni, pljučnic in 
akutnih vnetij srednjega ušesa, ki jih povzroča Streptococcus 
pneumoniae pri dojenčkih in otrocih starih od 6 tednov do 17 let ter 
preprečevanju IPB pri odraslih nad 50 let. 

VIR: Povzetek glavnih značilnosti zdravila: Smpc PCV 10, 25.10.2012, Smpc PCV 13, 20.12.2012 



Sestava PCV 

VIR: Cepljenje otrok proti pnevmokoknim okužbam, Predlog vključitve cepljenja v letni Program cepljenja in zaščite z zdravili, Ljubljana, februar 2011 
         Povzetek glavnih značilnosti zdravila: Smpc PCV 10, 25.10.2012, Smpc PCV 13, 20.12.2012 
 



Terapevtske indikacije za PCV 

VIR: Cepljenje otrok proti pnevmokoknim okužbam, Predlog vključitve cepljenja v letni Program cepljenja in zaščite z zdravili, Ljubljana, februar 2011 
         Povzetek glavnih značilnosti zdravila: Smpc PCV 10, 25.10.2012, Smpc PCV 13, 20.12.2012 



Ocena imunogenosti za PCV 

VIR: Cepljenje otrok proti pnevmokoknim okužbam, Predlog vključitve cepljenja v letni Program cepljenja in zaščite z zdravili, Ljubljana, februar 2011 



Shema cepljenja proti pnevmokoknim 
okužbam – rutinska shema  

• Starost 6 tednov do 5 let (< 5) 

• Začetek cepljenja še pred 7 mesecem starosti 

• Aktivna imunizacija za zaščito invazivnih bolezni, ki jih povzročajo S. 
pneumoniae (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F in 23F in tudi za 
zaščito pred AOM povzročen z S. pneum. (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F in 23F) 

• Število cepljenj od 6 tedna do 5 let: 3 ali 4 odmerki (0.5 ml/odm), IM v 
starosti 2, 4, 6 in od 11-15 meseca 

• Prvi odmerek se sme aplicirati v starosti od 6 tednov naprej 

• Interval med 1. in 2. odmerkom, ter med 2. in 3. odmerkom je 4-8 
tednov 

• 4. odmerek se aplicira v starosti 11-15 mesecev, vendar najmanj 2 (oz. 6) 
meseca po 3. odmerku 

• Cepi se I.M. v anterolateralni del stegna dojenčkov oziroma v deltoidno 
mišico nadlahti (od 12-15 meseca starosti dalje po presoji pediatra). 

• Cepimo lahko skupaj z drugimi cepivi, na različna mesta. 

http://www.medscape.org/publichealth 



Shema cepljenja proti pnevmokoknim 
okužbam – pozna shema 

• Starost 7 mesecev do 5 let (< 5) 

• Za otroke izven rutinske sheme cepljenja (stari 7 mesecev in več), ki 
še niso prejeli cepljenja  proti pnevmokoknim okužbam  

• Začetek cepljenja v starost od 7-11 meseca starosti: 3 odmerki  

– 2. odmerek se daje najmanj 4 tedne (1 mesec) po 1. odmerku  

– če s 3. odmerkom cepimo po prvem letu starosti, se daje 
najmanj 2 meseca po 2. odmerku 

• Začetek cepljenja v starosti od 12-23 meseca starosti: 2 odmerka z 
najmanj 2 meseca razmika 

• Začetek cepljenja v starosti od 24 meseca do 5 let: 1 odmerek (oz. 2 
odmerka z najmanj 2 meseca razmika) 

http://www.medscape.org/publichealth 



Shema cepljenja – primerjava cepiv 

VIR: Povzetek glavnih značilnosti zdravila : Smpc PCV 10, 25.10.2012, Smpc PCV 13, 20.12.2012) 



Shema cepljenja proti pnevmokoknim 
okužbam pri predhodno cepljenih s PCV 7 

• Pri otrocih, ki so prejeli 1 ali več odmerkov PCV 7 se lahko preide na 
PCV 13 kadarkoli med shemo (PCV 7 je leta 2011 zamenjal PCV 13). 

 

• Otroci stari od 15 mesecev do 5 let: če so že prejeli 4 doze PCV 7, naj 
bi prejeli še 1 odmerek PCV 13 zaradi imunskega odgovora  na 6 
dodatnih serotipov, vsaj 2 meseca po zadnjem odmerku PCV 7. 

 

• Imunski odgovor po 1 odmerku 13-valentnega cepiva je lahko nižji 
(nižja koncentracija protiteles) za 6 dodatnih serotipov (1, 3, 5, 6A, 
7F in 19A) v primerjavi z imunskim odgovorom po 4 odmerkih. 
Klinični pomen tega nižjega imunskega odgovora ni znan. 

http://www.medscape.org/publichealth 



Kontraindikacije in previdnosti pri cepljenju 

Kontraindikacije  
• Dokumentirana preobčutljivost na komponente cepiva  

Previdnost  
• Apnea po IM cepljenju pri nekaterih prezgodaj rojenih  

• Izključno IM aplikacija, posebna pazljivost, da ne apliciramo cepiva v  
bližino žile ali živca 

• Zaradi IM aplikacije pazljivost pri boleznih oz. motnjah strjevanja krvi  

• Ne nadomesti uporabe 23-valentnega polisaharidnega 
pnevmokoknega cepiva pri cepljenju otrok starejših od 2 let z anemijo 
srpastih celic, asplenijo, okužbo z virusom HIV, drugimi kroničnimi 
boleznimi po indikaciji ali oslabljenim imunskim sistemom  

 

http://www.medscape.org/publichealth 



Neželeni stranski učinki po cepljenju 

>10%  

– vročina  

– razdražljivost  

– vpliv na spanje (podaljšano ali skrajšano) 

– zmanjšan apetit  

– rdečina, oteklina in bolečina na mestu injiciranja  

http://www.medscape.org/publichealth 



Pričakovane koristi rutinskega cepljenja 

• zmanjšalo število ambulantnih obravnav zaradi invazivnih 
pnevmokoknih okužb, pnevmokokne pljučnice in akutnega 
vnetja srednjega ušesa pri predšolskih otrocih, 

• zmanjšalo število hospitalizacij zaradi invazivnih 
pnevmokoknih okužb in njihovih komplikacij, 

• zmanjšalo predpisovanje antibiotikov za zdravljenje zaradi 
invazivnih pnevmokoknih okužb, pnevmokokne pljučnice in 
akutnega vnetja srednjega ušesa, 

• zmanjšalo rezistenco S. pneumoniae na določene 
antibiotike, 

• zmanjšalo bolniško odsotnost zaradi nege obolelih otrok,  

• prispevalo k ekonomskemu prihranku; 

VIR: Cepljenje otrok proti pnevmokoknim okužbam, Predlog vključitve cepljenja v letni Program cepljenja in zaščite z zdravili, Ljubljana, februar 2011 


