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ZDRAVSTVENI DOM RADLJE VAS OBVEŠČA:
CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU ZA TRI LETA
STARE OTROKE
Obveščamo vas, da bomo v skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 26/19; str. 3294-3308) začeli s cepljenjem 3-letnih otrok (rojenih v letu 2016) proti klopnemu
meningoencefalitisu.
Priporočljivo cepljenje se izvede s 3 odmerki cepiva. Praviloma se izvede osnovno cepljenje po shemi
0, 1, 9-12 mesecev.
Stroške cepiva za otroke, rojene v letu 2016, krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Cepljenje proti
KME za otroke opravijo izbrani pediatri s cepivom Encepur za otroke (GSK).
Po prejetih treh odmerkih v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so nadaljnji odmerki
samoplačniški.
Za otroke, rojene v letu 2016, ki so že prej „samoplačniško“ začeli s cepljenjem, se lahko v
breme OZZ izvedejo trije naslednji odmerki.
Če želite vašega otroka zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu, se oglasite v ambulanti
otrokovega izbranega zdravnika ali nas pokličite na telefonsko številko 02 87 70 814 , da vam bomo
podali potrebne informacije v zvezi s cepljenjem.
CEPIVO ENCEPUR ZA OTROKE (GSK)
Encepur za otroke je inaktivirano (mrtvo) cepivo za cepljenje otrok od enega leta do vključno enajstega
leta starosti, proti klopnemu meningoencefalitisu. Cepivo vsebuje inaktivirane viruse klopnega
meningoencefalitisa sev K 23 in je pridobljeno na primarni celični kulturi piščančjih fibroblastov. Cepimo
intramuskularno. Najprimernejše mesto injiciranja je pri otrocih, starih več kot 2 leti, deltoidna mišica na
nadlahti. Cepimo lahko sočasno z drugimi cepivi, skladno z veljavnim programom cepljenja, vendar ne
na isto mesto. SmPC (povzetek glavnih značilnosti zdravila) za cepivo Encepur lahko najdete na spletni
strani Centralne baze zdravil (http://www.cbz.si).
KLOPNI MENINGOENCEFALITIS je resna virusna bolezen osrednjega živčevja, ki se prenaša z
vbodom okuženega klopa. Prvi znaki bolezni se lahko pojavijo 7−14 dni po okužbi. Bolezen običajno
poteka dvofazno. Prvo obdobje bolezni se kaže kot kratka neznačilna vročinska bolezen z mišičnimi
bolečinami, utrujenostjo in glavobolom. Sledi obdobje brez simptomov, ki traja okrog 8 dni. Drugo
obdobje bolezni se izraža z znaki prizadetosti osrednjega živčevja, kar lahko pušča dolgotrajne
posledice (glavobol, utrujenost, motnje zbranosti, motnje spomina), včasih tudi trajne ohromitve (5 %) ali
celo smrt (1 %).
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