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PREPREČEVANJE OKUŽB PRI ZD

• upoštevanje standardnih ukrepov

• cepljenje

• imunoprofilaksa

• kemoprofilaksa

• odstranitev z delovnega mesta

v času akutne okužbe



Nalezljive bolezni in zaposleni

Zaposlenim, ki so pri svojem delu izpostavljeni 
(ali bi bili lahko izpostavljeni) biološkim 
agensom, morajo biti na voljo učinkovita in 
brezplačna cepiva, ki jih lahko zaščitijo pred 
njimi.

(Direktiva 2000/54/EC)



Izpostavljenost ZD nalezljivim boleznim, ki 
jih lahko preprečujemo s cepljenjem

• hepatitis B
• ošpice
• mumps
• rdečke
• poliomielitis
• oslovski kašelj
• davica
• tetanus
• HIB
• norice
• meningokok
• hepatitis A
• tbc
• gripa



Ovire pri cepljenju

• dvom v učinkovitost in varnost cepiva

• medicinske kontraindikacije

• versko prepričanje

• podcenjevanje bolezni



Cepljenje ZD

• Področje precej urejeno za hepatitis B

• Področje se ureja za ošpice (veliko 
pomanjkljivih podatkov)

• Vprašanje revakcinacije za oslovski kašelj, 
poliomielitis

• Gripa – največji problem



http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/predlog_pograma_2016_m
ar_2016_objavljen_na_spletu_2.pdf



Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 
(ULRS 43/2011)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1643



Neimuni ZD

• Ne sme delati z osebami, ki imajo kužno 
bolezen, proti kateri je učinkovito cepljenje 
(norice, ošpice, oslovski kašelj…)

• Nezaščiteni ZD je ogrožen,  če dela na delovnih 
mestih, kjer prihaja lahko do stikov 
(incidentov) s krvno prenosljivimi boleznimi



Dokumentirani razlogi proti  -
konsistentno

• Luknje v znanju o gripi;

• Zgrešena mnenja o lastnem tveganju, učinkovitosti 
cepiva, varnosti cepiva, dostopnosti cepiva,

• Nepoznavanje priporočil;

• Strah pred iglo;

• Pomanjkanje podpore vodstva,

• Občutek avtonomije, občutek manjše odgovornosti;

• Uporaba homeopatskih zdravil in prepričanje v njihovo 
učinkovitost;



Hepatitis B

• Cepljenje proti hepatitisu B je v Sloveniji urejeno na 
ravni zakonskih in podzakonskih aktov. 

• V skladu s Pravilnikom o cepljenju, zaščiti z zdravili in 
varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni 
je obvezno cepljenje proti hepatitisu B za delavce, 
dijake in študente, ki so pri svojem delu oziroma 
šolanju izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B. 

• Na splošno je priporočeno tudi cepljenje proti sezonski 
gripi. Priporočilo je širše in zajema vse osebe, ki so pri 
svojem delu lahko izpostavljene okužbi oziroma jo 
lahko prenesejo na druge osebe (20).

Zakon o nalezljivih boleznih (prečiščeno besedilo). Uradni list RS št. 33/2006.
Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem 
nalezljivih bolezni. Uradni list RS št. 16/99, 58/01, 50/05, 92/06.



Dovzetnost za ošpice

1. Vsi ljudje, ki ošpic niso preboleli ali niso bili popolno cepljeni proti 
ošpicam. 

2. Popolno cepljene so osebe, ki so prejele dva odmerka cepiva proti 
ošpicam in otroci pred vstopom v šolo, ki so bili cepljeni z enim 
odmerkom.

3. Oseba se smatra kot zaščitena proti ošpicam, če ima 
(“sprejemljivi” dokazi imunosti/zaščite proti ošpicam):

✓ pisno dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proti 
ošpicam (OMR) ali

✓ dokumentacijo o prebolelih ošpicah ali
✓ laboratorijski dokaz o prisotnosti specifičnih IgG protiteles proti 

virusu ošpic ali
✓ je rojena pred letom 1960 (za te osebe velja, da so ošpice 

prebolele).



NIJZ algoritem ob pojavu ošpic

• Zdravnik specialist medicine dela mora ob pregledu 
pred zaposlitvijo zdravstvenega delavca in tudi ob 
obdobnih pregledih že zaposlenih zdravstvenih 
delavcev preveriti cepilni status. 

• Če ni podatka o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva 
ali preboleli bolezni, je dolžan osebo napotiti na 
cepljenje.

• Ob predhodnem zdravstvenem pregledu zdravstvenega 
delavca za delovna mesta pri katerih je v oceni tveganja 
delovnega mesta zahtevana zaščita pred ošpicami, je 
oseba za predlagano delo zmožna šele, ko je ta pogoj 
izpolnjen.

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/algoritem_ospic_posodobljen_20
16_ver_1.pdf



Zaščita ZD pred ošpicami v SLO



Serološko testiranje zaposlenih za ošpice 
UKCL 2011

T. Mrvič, podatki SPOBO UKCL



OSLOVSKI KAŠELJ

• zelo nalezljiva bolezen

• ogroženi dojenčki, necepljeni majhni otroci

• visoka precepljenost otroške populacije

• zaščita po cepljenju z leti izzveni

• vir okužbe odrasli - tudi ZD!



OSLOVSKI KAŠELJ - ukrepi za preprečevanje 
prenosa v zdravstvenih ustanovah 

• uporaba OVO pri delu

• cepljenje vseh zaposlenih, 
ki prihajajo v stik z 
dojenčki (posebej 
novorojenčki)



Oslovski kašelj - smernice medicine 
dela

• Zdravnik specialist medicine dela mora ob 
pregledu pred zaposlitvijo zdravstvenega delavca 
in tudi ob obdobnih pregledih že zaposlenih 
zdravstvenih delavcev preveriti cepilni status. 

• Revakcinacija proti oslovskemu kašlju se opravi 
pri zdravstvenih delavcih, ki delajo na oddelkih 
(neonatalni, infektološki) z najbolj ogroženimi 
skupinami (novorojenčki, nedonošenčki, 
dojenčki). 

• Cepljenje se opravi enkrat s kombiniranim 
trivalentnim cepivom.



GRIPA

• vsakoletne epidemije

• visoka obolevnost otrok, starostnikov

• visoka smrtnost starostnikov

• problem prenosa v bolnišničnem okolju

• slabša zaščita po cepljenju v primerjavi z drugimi 
cepivi



Precepljenost ZD proti gripi v SLO

• ???????

• v zadnjih letih upada



Razlogi za odklanjanje cepljenja ZD proti gripi
anketa UKCL 2013

Krt et. al. IFIC 2015



• Trije poglavitni vidiki, ki opravičujejo potrebo 
po cepljenju ZD (vpliv na bolezen, vidik 
delodajalca, vidik varnosti bolnika).

• Dokazano je , da cepljenje prepreči bolezen, 
manj zanesljivi so glede absentizma, čeprav 
posamezne raziskave kažejo zmanjšano 
odsotnost od dela.

• Podatki glede varnosti bolnikov so konfliktni in 
nejasni.



• ZD so pri svojem delu vse bolj navajeni, da se 
držijo z dokazi podprtih intervencij;

• Cepljenje proti gripi bi zato verjetno zahtevalo 
ustrezen in transparenten razvoj priporočil, v 
katerih bi bili jasno poudarjeni razlogi, dokazi, 
vrednosti, preference in ocene, ki vplivajo na 
trenutne ali bodoče politike.

• Potrebno je uporabiti vsa razpoložljive dokaze -
sistematski pregledi literature, raziskave in 
podatki o absentizmu……



Pitts SI, et al. A systematic review of mandatory 
influenza vaccination in healthcare personnel.

• Vključenih 12 raziskav

• Po uvedbi obveznega cepljenja je bila 
precepljenost več kot 94%. 

• Večja precepljenost v bolnicah z obveznim 
cepljenjem;

• Ne povsem jasni zaključki glede absentizma

• Nobena ni poročala o vplivih na bolnike.

Am J Prev Med. 2014 Sep;47(3):330-40. 

http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2068/pubmed/25145618


Vključenih 17 od 12,352 člankov in še 3 dodatni

Večinoma cepljenje ZD v ustanovah za kronično nego

Konsistenca glede učinka v smeri zaščite bolnikov.

Ne zadostna moč dokazov za ekstrapolacijo na ostale 
skupine bolnikov s tveganjem

EID ; 2012: 



• Ni dokazov, da samo cepljenje ZD 
preprečuje laboratorijsko dokazano 
gripo ali njene zaplete pri 
posameznikih, starejših od 60 let, ki so 
v ustanovah kronične nege in zato tudi 
ni dokazov, ki bi podpirali uvedbo 
obveznega cepljenja ZD.

• Lahko da so pomembne so tudi druge 
intervencije (higiena rok, maske, 
zgodnje dokazovanje gripe, karantena, 
omejitev obiskov in odsotnost iz 
delovnega mesta v času bolezni).

• Priporočene bi bile kvalitetne 
randomizirane raziskave, ki bi testirale 
kombinacije vseh teh ukrepov. 



Cepljenje ZD in hospitalno pridobljeni 
primeri gripi podobne bolezni

• 4 randomizirane raziskave.

• Kohortne in case-control raziskave so nakazale 
signifikantno protektiven učinek za gripi 
podobno bolezen in laboratorijsko potrjeno 
gripo. 

• Kvaliteta dokazov ni bila dobra, bila je boljša 
pri dokazovanju zaščitnega  učinka glede 
mortalitete. 

Faruque A, et al. Effect of Influenza Vaccination of Health Care Personnel on 
Morbidity and Mortality among Patients: Systematic Review and Grading of 
Evidence . CID 2013



Živi Umrli Vsi

<18 let 25 0 (0%) 25

2011/2012 1 0 1

2012/2013 12 0 12

2013/2014 4 0 4

2014/2015 8 0 8

≥18 let 430 55 (11,3%) 485

2011/2012 61 14 75

2012/2013 87 10 97

2013/2014 112 16 128

2014/2015 170 15 185

<65 let 180 10 (5,3%) 190

2011/2012 23 1 24

2012/2013 37 2 39

2013/2014 46 2 48

2014/2015 74 5 79

≥65 let 275 45 (14,1%) 320

2011/2012 39 13 52

2012/2013 62 8 70

2013/2014 70 14 84

2014/2015 104 10 114

V bolnišnici pridobljena gripa UKCL, po starostnih skupinah

Pečavar B,  SPOBO 
UKCL
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Precepljenost (vir: SPOBO) Incidenčna stopnja (vir: IVZ)

Pečavar B, Mrvič T, et al.  Baničevi dnevi 2013
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