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• Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam je bilo v Sloveniji 
leta 2015 uvedeno v redni  nacionalni program cepljenja

• Cepljenje se izvaja kot neobvezno oz. priporočeno  za vse 
otroke od dopolnjenega 3 meseca dalje

• Cepljenje se izvaja ob sistematskih pregledih sočasno z 
drugimi cepivi, skladno z nacionalnim programom cepljenja

• V prvem letu dobijo otroci dva odmerka cepiva, tretji 
odmerek pa prejmejo od 1 leta dalje



• V Sloveniji je stopnja precepljenosti otrok proti 
pnevmokoknim okužbam prenizka in se od uvedbe cepljenja 
v nacionalni program  pred 4 leti ni bistveno zvišala

Precepljenost v moji ambulanti
 2014 – 58%

 2015 – 70%

 2016 – 71%

 2017 – 85%

 2018 – 87%



• Visoka stopnja zaupanja staršev v cepljenje je 
pomemben dejavnik za doseganje in vzdrževanje 
zadostne precepljenosti

• Raziskave kažejo, da kljub številnim 
nepreverjenim informacijam o cepljenju na 
spletu, ki krepijo predvsem dvom in ustvarjajo 
strah med ljudmi, zdravstvenim delavcem še 
vedno zaupa večina staršev (NIJZ 2018)

• 85% staršev zaupa pediatru, 74% jih zaupa 
medicinskim sestram



• Cepljenje je najučinkovitejši in najvarnejši način preprečevanja 
nalezljivih bolezni 

• Zaščitite svojega otroka pred nevarnimi invazivnimi 
pnevmokoknimi boleznimi in to lahko najbolj učinkovito in 
najbolj varno storite s cepljenjem proti pnevmokoku

• Lasten vzgled: cepim se proti gripi, klopnemu meningitisu, 
pnevmokoku, hepatitisu A … cepljeni so tudi moji otroci



• Zaupanje narašča, če starši dobijo enake informacije od
različnih zdravstvenih delavcev

• Podpora cepljenju s strani celotnega tima - pediater,
medicinska sestra, patronažna sestra

• Podpora cepljenju s strani zdravstvenih delavcev mora biti
podana jasno in prepričljivo



Glavni argument staršev, ki v moji ambulanti zavrnejo cepljenje 
proti pnevmokoku, sprejmejo pa ostala obvezna cepljenja je, da 
bodo otroka cepili samo s cepivi ki so po programu obvezna

• Obvezno cepljenje lahko v družbi 
ustvarja negativen odnos, ne zaradi 
vprašanja varnosti, temveč zaradi 
prisile

• 56% staršev bi otroke cepilo po 
nacionalnem programu, če 
cepljenje ne bi bilo obvezno (NIJZ 
2018)



Cepljenje je pravica otrok, otroci imajo 
pravico, da so zaščiteni pred nalezljivimi 
boleznimi, ki nas v današnjem času še 
vedno ogrožajo

Cepljenje je privilegij, ki ga lahko starši 
omogočijo svojim otrokom v državah z 
razvitim zdravstvenim sistemom


