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CEPLJENJE 

1. Veščine komunikacije med pediatri in starši so pomemben sestavni del 

priprav na cepljenje. 

Pripraviti je treba gradiva za pomo

 

2. Standardni postopek pojasnilne dolžnosti pred cepljenjem je uveljavljen, 

čimprej pa se vsem izvajalcem cepljenja

beleženju izvedenega 

 

3. Naloge pediatrov v zvezi s sistematskimi pregledi in cepljenjem pred 

vključitvijo otrok v vrtec, šolo, na letovanje idr.

Pravilniku o cepljenju, zaš

razširjenjem nalezljivih bolezni i

ter Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni. ZIRS 

necepljenih.  

 

4. V spremenjeni zakonodaji je potrebno zagotoviti, da se ne pre

odgovornosti za izvedbo predvidenega obsega rutinskega cepljenja na 

pediatre in druge izvajalce cepljenja. 
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CEPLJENJE – prenos spoznanj v prakso
 

 

Sklepi 
 

 

ine komunikacije med pediatri in starši so pomemben sestavni del 

priprav na cepljenje. Te veščine je potrebno stalno izpopolnjevati.

Pripraviti je treba gradiva za pomoč pri posvetu pred cepljenjem

Standardni postopek pojasnilne dolžnosti pred cepljenjem je uveljavljen, 

se vsem izvajalcem cepljenja posreduje navodilo za pomo

beleženju izvedenega postopka. 

pediatrov v zvezi s sistematskimi pregledi in cepljenjem pred 

itvijo otrok v vrtec, šolo, na letovanje idr. so jasno opred

Pravilniku o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in 

razširjenjem nalezljivih bolezni in Pravilniku o dopolnitvi tega pravilnika 

za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 

ZIRS pa je treba opozoriti na nadzor zaradi vklju

V spremenjeni zakonodaji je potrebno zagotoviti, da se ne pre

odgovornosti za izvedbo predvidenega obsega rutinskega cepljenja na 

pediatre in druge izvajalce cepljenja.  

Sekcije za preventivno medicino, 

s spoznanj v prakso 

ine komunikacije med pediatri in starši so pomemben sestavni del 

stalno izpopolnjevati. 

 pri posvetu pred cepljenjem.                                                 

Standardni postopek pojasnilne dolžnosti pred cepljenjem je uveljavljen, 

posreduje navodilo za pomoč pri 

pediatrov v zvezi s sistematskimi pregledi in cepljenjem pred 

jasno opredeljene v 

iti z zdravili in varstvu pred vnosom in 

n Pravilniku o dopolnitvi tega pravilnika 

za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 

zaradi vključevanja 

V spremenjeni zakonodaji je potrebno zagotoviti, da se ne preloži vse 

odgovornosti za izvedbo predvidenega obsega rutinskega cepljenja na 


