BREZPLAČNO CEPLJENJE
-

PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU (KME) -3. IN NADALJNI ODMERKI ZA
OTROKE DO DOPOLNJENEGA 19.LETA STAROSTI

-

PROTI HUMANIM PAPILOMA VIRUSOM (HPV) ZA DEČKE V 6.,7.,8. IN 9. RAZREDU
OSNOVNE ŠOLE

Spoštovani starši!
Občina Postojna nam je iz svojega proračuna (Preventivna dejavnost v zdravstvu, projekt
»zdravo mesto«) odobrila sredstva za sofinanciranje neobveznih cepljenj za otroke, ki so
sicer samoplačniška.

Cepljenje proti KME je priporočljivo zlasti na področjih, kjer je večja okuženost klopov, kamor
spada tudi postojnska regija. Za učinkovito zaščito so potrebni trije odmerki (2.odmerek
najmanj 1 mesec po prvem, 3.odmerek pa najmanj 5 mesecev po drugem). Ponovno je
potreben en odmerek cepiva po 3 letih, nato pa vsakih 5 let.
Cepljenje proti HPV učinkovito preprečuje pojav rakavih obolenj na področju spolovil in
genitalnih bradavic pri obeh spolih. Za deklice v 6. razredu je cepljenje brezplačno, cepljenje
dečkov pa je bilo do sedaj priporočljivo, vendar samoplačniško. Potrebna sta dva odmerka
cepiva (drugi najmanj 6 mesecev po prvem).
Cepljenja bomo izvajali v otroškem in šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Postojna do
porabe sredstev .
Zainteresirane starše prosimo, da preverite, če je vaš otrok, ki ima stalno bivališče v občini
Postojna, upravičen do brezplačnega cepljenja (za HPV deček v 6.do 9. razredu osnovne
šole, za KME pa otrok do dopolnjenega 19.leta starosti, ki ima v cepilni knjižici zabeleženo,
da je kadarkoli že prejel dva odmerka cepiva proti KME in je že čas za ponovni odmerek.).
Otroka, ki je upravičen do brezplačnega cepljenja čimprej prijavite :
- predšolski otroci na:
otroska.amb@zd-po.si ali po telefonu: 057000409
- osnovnošolci in srednješolci na:
solska.amb@zd-po.si ali po telefonu: 057000410
- otroci, ki imajo za izbrano zdravnico dr.Grmek Mirjam:
po telefonu: 057264010 v ordinacijskem času

Ob prijavi navedite ime in priimek otroka, datum rojstva in za cepljenje proti KME še datume
dosedanjih cepljenj proti KME (iz cepilne knjižice).
O datumu cepljenja vas bomo obvestili.
Lep pozdrav,
Otroški in šolski dispanzer ZD Postojna

