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Pripeljite svojega otroka ob pravem Ëasu na cepljenje. 
Tvegate, da boste odgovorni, Ëe boste cepljenje opustili. 
Bolezni, proti katerim cepimo, bi se ponovno pojavile in 
zahtevale žrtve med našimi otroki.

Pred cepljenjem povejte zdravniku, ki cepi:

- ali ima otrok alergijo
- ali ima dokazane vroËinske krËe
- ali je imel po prejšnjih cepljenjih stranske pojave.

Po cepljenju otrok prejme rumeno knjižico o cepljenju. 
Skrbno jo shranite in prinesite s seboj vsakiË, ko z 
otrokom obišËete zdravnika.

O vseh reakcijah po cepljenju obvestite otroškega 
zdravnika in se posvetujte z njim.

»e imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s cepljenjem, se 
obrnite na zdravnika, ki vašega otroka cepi.
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CEPLJENJA V PRED©OLSKI DOBI

Cepljenje je najuËinkovitejši zdravstveni ukrep pri prepreËevanju 
nalezljivih bolezni.

Pri cepljenju se sprožijo mehanizmi, s katerimi se pri otroku vzpostavi 
odpornost proti boleznim. »e se otrok kdaj pozneje sreËa z istim 
povzroËiteljem, ne zboli, ker je proti tej bolezni zašËiten.

Cepiva, s katerimi sedaj cepimo, so nenevarna in z njimi ne 
ogrožamo zdravja cepljenih.

V Sloveniji cepimo otroke po Programu imunoprofilakse in 
kemoprofilakse, ki ga vsako leto pripravi Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije, predpiše pa ga minister za zdravje.

Predšolske otroke obvezno cepimo proti davici, tetanusu, oslovskemu 
kašlju, haemophilusu influenzae tip b, otroški paralizi, ošpicam, 
mumpsu in rdeËkam.

Zdravnik otroka pred cepljenjem pregleda. V primeru, da je otrok 
bolan, doloËi kasnejši datum cepljenja.

»e ima otrok pogosto alergiËne reakcije, lahko zdravnik pred 
cepljenjem predpiše zdravila proti alergiji.

»e ima otrok veËkrat vroËinske krËe, lahko v dogovoru z zdravnikom 
dobi tudi zdravila proti zvišani telesni temperaturi.

CEPLJENJE PROTI DAVICI, TETANUSU, 
OSLOVSKEMU KA©LJU

Cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju je sestavljeno 
iz cepiv proti vsem trem boleznim. Cepimo v mišico sprednjega 
stranskega dela stegna.

Pomembno je, da cepimo otroka takoj, ko dopolni tri mesece 
starosti, da lahko v pravilnih presledkih prejme predpisane tri 
odmerke, še preden je star eno leto.

Ponovno cepljenje, to je revakcinacija, eno leto po tretjem odmerku, 
je potrebno za okrepitev in podaljšanje odpornosti.

Po cepljenju se redko pojavijo temperatura nad 38,5 °C, rdeËina, 
oteklina ali boleËina na mestu vboda. Na boleËe in oteklo mesto 

damo hladne obkladke z vodo in malo alkohola. Nikoli ne dajemo 
nerazredËenega alkohola!

CEPLJENJE PROTI TUBERKULOZI ALI BESEŽIRANJE

Proti tuberkulozi smo do vkljuËno leta 2004 cepili vse zdrave in normalno 
razvite novorojenËke že prve dni po rojstvu. Od leta 2005 dalje pa 
cepimo samo novorojenËke, pri katerih obstaja veËje tveganje za okužbo, 
in sicer:
-  novorojenËke mater, ki so v noseËnosti ali med porodom prebolevale 

aktivno tuberkulozo in
-  novorojenËke iz druæin, ki so se v zadnjih petih letih pred rojstvom 

novorojenËka preselile iz dræav z visoko incidenco tuberkuloze.

Indikacijo za cepljenje postavi pediater-neonatolog v porodniπnici ob 
pregledu otroka po rojstvu. Cepljenje pa se opravi prve dni po rojstvu.

CEPLJENJE PROTI HEMOFILUSU INFLUENCE 
TIPA b (Hib)

Od leta 2000 dalje je obvezno cepljenje proti hemofilusu influence 
tipa b. Cepimo s cepivom, ki otroka zašËiti pred gnojnim 
meningitisom, ki ga povzroËi bakterija Haemophilus influenzae tip b, in 
sicer istoËasno s cepljenjem proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju 
in otroški paralizi. 
Cepimo v mišico sprednjega stranskega dela stegna.
Po cepljenju proti Hib se lahko pojavi oteklina in rdeËina na vbodnem 
mestu. V tem primeru damo otroku na boleËe mesto hladen obkladek. 
Po cepljenju se lahko pojavi tudi povišana temperatura. 

CEPLJENJE PROTI O©PICAM, MUMPSU IN 
RDE»KAM

Cepimo s kombiniranim cepivom, ki vsebuje oslabljene viruse ošpic, 
mumpsa in rdeËk. Cepimo pod kožo v roko, ko otrok dopolni 12 
mesecev starosti oziroma prej, Ëe se vkljuËi v vrtec. Ponovno cepljenje 
proti ošpicam, mumpsu in rdeËkam opravimo pred vstopom v šolo.

Reakcije po cepljenju proti ošpicam, mumpsu in rdeËkam so redke. Po 6-8 
dneh se lahko pojavita zviπana telesna temperatura  in izpušËaj. Enostranska 
ali obojestranska oteklina pred ušesom, glavobol, temperatura in blag 
izpušËaj se lahko pojavijo tudi še mesec dni po cepljenju. Težje reakcije so 
zelo redke.

CEPLJENJE PROTI OTRO©KI PARALIZI

Proti otroški paralizi obiËajno cepimo hkrati s cepljenjem proti 
davici, tetanusu, oslovskemu kašlju in Hib. Pomembno je, da 
cepimo otroka takoj, ko dopolni tri mesece starosti, da lahko v 
pravilnih presledkih prejme predpisane tri odmerke cepiva, še 
preden je star eno leto.

Ponovno cepljenje, to je revakcinacija, eno leto po tretjem 
odmerku, je potrebno za okrepitev in podaljšanje odpornosti.

KOLEDAR OBVEZNEGA CEPLJENJA 
PRED©OLSKIH OTROK

STAROST CEPLJENJE
Prvo leto starosti

3 mesece davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib, 
otroška paraliza 

4 do 4,5 mesecev davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib, 
otroška paraliza 

5 do 6 mesecev davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib, 
otroška paraliza 

Drugo leto starosti

12 do 18 mesecev ošpice, mumps, rdeËke

18 do 24 mesecev davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib, 
otroška paraliza 

Zdravnik lahko priporoËi tudi cepljenje proti hepatitisu 
B, hepatitisu A, pnevmokoknim okuæbam, klopnemu 
meningoencefalitisu, noricam ali gripi, Ëe meni, da je to za 
otrokovo zdravje koristno.

S kombiniranim cepivom, ki poleg davice, tetanusa, oslovskega 
kaπlja, Hib in otroπke paralize vsebuje tudi cepivo proti hepatitisu 
B, so otroci lahko cepljeni æe v tretjem mesecu starosti.

©olske otroke in mladino ponovno cepimo proti nekaterim 
naštetim boleznim in hepatitisu B, Ëe niso bili cepljeni prej. 

Cepljenje se zaËne že pri pregledu za vstop v prvi razred osnovne 
šole ter se nadaljuje v Ëasu šolanja v osnovni šoli in srednji šoli.
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