POVZETEK PREDAVANJ
Sklop Cepljenje je bil posvečen steklini (Zoran Simonovič) in noricam (Veronika Učakar).
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V predavanju o steklini je bil prikazan pomen varovanja pred steklino in postopek obravnave v
antirabični ambulanti, vključno s cepljenjem proti steklini. Steklina je kljub dolgoletnemu zatiranju
zelo razširjena po svetu, s tem pa je povezano tveganje za zdravje ljudi. V Sloveniji stekline pri
ljudeh ni že 60 let, toda pri živalih se steklina še pojavlja. Zato je v Sloveniji vzpostavljen sistem
sodelovanja veterinarske in zdravstvene službe. Do izboljšanja situacije pri živalih je prišlo zaradi
dolgoletnega peroralnega cepljenja lisic proti steklini. V naši državi je organizirana učinkovita
dejavnost specializiranih antirabičnih ambulant na območnih zavodih za zdravstveno varstvo,
kjer enotno na vseh lokacijah poteka uveljavljen postopek v primeru stika ljudi z virusom
stekline, cepljenje ljudi pred oziroma po izpostavljenosti steklini kot tudi nenehno prosvetljevanje
prebivalcev o varovanju pred steklino.
Predstavljeno je bilo tudi cepljenje proti noricam. Norice so najpogostejša nalezljiva bolezen
otroške dobe, ki potekajo večinoma lahko in brez zapletov. V Sloveniji je potrebno norice prijaviti.
V začetku 70-tih let so na Japonskem razvili cepivo proti VZV, ki vsebuje živ, oslabljen virus. Študije
so izkazale zaščitno učinkovitost in varnost cepiva. Pri nas je trenutno cepljenje priporočljivo za
otroke, ki še niso preboleli noric, so pa v remisiji akutne levkemije ali so pri njih indicirani visoki
odmerki kortikosteroidov ali imunosupresivnih zdravil zaradi bolezni ledvic, težke astme ali drugih
bolezni ali pred presaditvijo organov. Otrok nekaj časa pred in po cepljenju ne sme prejemati
kemoterapije, visokih odmerkov kortikosteroidov, visokih odmerkov imunosupresivnih zdravil.
Cepljenje je priporočljivo tudi za otroke, katerih družinski člani imajo bolezenska stanja z okrnjeno
imunostjo. Cepljenje je priporočljivo tudi za vse otroke starejše od 12 mesecev, ki še niso preboleli
noric. Cepljenje se opravi z dvema odmerkoma cepiva v presledku 4 do 6 tednov ali več. V Sloveniji
je na voljo tudi kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam (OMRV). Prvi
odmerek cepiva proti OMRV prejme otrok v starosti 12-18 mesecev, drugi odmerek pa 6 tednov do
3 mesece po prvem odmerku. Cepljenje proti noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih,
kjer indikacijo postavi zdravnik ustrezne specialnosti, plača iz sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

