
CEPLJENJE PROTI 
PNEVMOKOKNIM OKUŽBAM PRI 

OTROCIH IN ODRASLIH 

Alenka Trop Skaza

12. februar 2019
Hotel Slon, Ljubljana



Pnevmokokne okužbe

Invazivne

• Bakteriemična
pljučnica

• Sepsa

• Meningitis

• Artritis/osteomielitis

• Perikarditis

• Peritonitis

Neinvazivne

• Akutno vnetje 
srednjega ušesa

• Pljučnica

• Sinusitis



Dejavniki tveganja za okužbo
• Starost (do 2 let, nad 65 let).

• Imunska insuficienca, kronične bolezni, 
prenaseljenost, kolektivno varstvo, slabe 
socialnoekonomske razmere, alkoholizem, 
podhranjenost.

• Okužbe dihal (gripa)!, vnetne stanja (astma, KOPB, 
kajenje).

Tesni stiki in sobivanje v kolektivih so pomemben 
dejavnik tveganja za pnevmokokno nosilstvo in 
posledično okužbo.
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Velik javnozdravstveni problem predstavlja 
naraščanje odpornosti pnevmokokov proti 
antibiotikom.

Največ antibiotikov se ambulantno predpiše 
pri otrocih od 1 do 4 let: 1160 Rp/1000/leto, 
sledijo >85 let.



Zunajbolnišnične pljučnice (ZBP)

• Večina ZBP etiološko ni opredeljenih. V
prospektivnih raziskavah, kjer so uspeli dokazati
povzročitelja ZPB, je bil najpogostejši povzročitelj S.
pneumoniae.

Welte et al. Thorax 2012. 71-9.

ZPB V SLOVENIJI
• V bolnišnice je zaradi ZBP v povprečju sprejetih 6000 

bolnikov; 20.000 do 30.000 bolnikov zdravljenih 
ambulantno. 

• Okoli 40 % bolnikov je starejših od 65 let.
• Pljučnica je pomemben vzrok smrti (več kot 10 %

smrtnost v bolnišnici zdravljenih bolnikov). Smrtnost
zaradi ZBP strmo narašča po 65. letu pri starostnikih
je še večja).

Mušič E et al. Priporočila za obravnavo zunajbolnišnične pljučnice odraslih. Zdrav 
Vestn 2010.



Cepiva proti pnevmokoknim okužbam

23-valetno polisaharidno cepivo (od starosti 2 
let naprej).

10-valentno konjugirano cepivo (za otroke od 
6 tednov do 5 let).

13-valentno konjugirano cepivo (za otroke od 
6 tednov in odrasle).



Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam

Cepljenje dojenčkov, rojenih oktobra 2014 in naprej v 
breme OZZ.

Cepljenje zdravstveno ogroženih otrok in odraslih v 
breme OZZ.

Samoplačniško cepljenje.



Cepljenje dojenčkov proti 
pnevmokoknim okužbam (rutinski 

program)



Vir: Poročilo o izvajanju cepljenja v Sloveniji v letu 2017-preeliminarni podatki
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preliminarno_porocilo_20
17_ostala_cepljena.pdf

Cepljenje oseb proti pnevmokoknim 
okužbam izven rutinskega programa



Zaključki

• Breme invazivnih in neinazivnih 
pnevmokoknih okužb v Sloveniji je 
veliko.

• Rezistenca pnevmokokov na 
antibiotike.

• Orodje za znižanje javnozdravstvenega 
bremena pnevmokoknih okužb je 
cepljenje, vključno s cepljenjem proti 
gripi.


