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     Cepljenje lisic proti steklini 

jesenska akcija cepljenja lisic poteka od 

1. oktobra do predvidoma 15. novembra 

2010 

vabe odmetavajo z letali, v bližini naselij 

ročno 

cepivo vsebuje živ oslabljen virus 
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Vaba za cepljenje lisic (kapsula s cepivom in zunanji ovoj) 



Pomembno: 

Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem 
poučite tudi otroke!  

Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z 
vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.  

Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo 
rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Tudi če 
na rokah ni vidnih ran, jih ob stiku z vsebino vabe dobro 
umijte z vodo in milom. 

Ker se vsak stik z vabo obravnava kot ugriz stekle 
živali, nemudoma pokličite antirabično ambulanto na 
območnem ZZV.  

Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!  

 

 



Pnevmokokne okužbe 

pljučnica (90% bakterijskih pljučnic pri 

otrocih) 

gnojni meningitis 

bakteriemija, sepsa 

vnetje srednjega ušesa (več kot 50% 

bakterijskih vnetij srednjega ušesa pri 

otrocih) 



Pnevmokok - način prenosa okužbe 

kapljično 

bolnik ali klicenosec (med otroki do 2. 

leta starosti v kolektivnem varstvu je 

lahko klicenoscev do 70%) 



Pnevmokokne okužbe –  

zdravljenje in preprečevanje 

Zdravljenje: antibiotiki 

 

Preprečevanje: 

splošno - ukrepi za preprečevanje 

širjenja kapljičnih nalezljivih bolezni 

specifično - cepljenje 



Kateri otroci so bolj ogroženi 

kronične bolezni pljuč, srca, ledvic, sladkorna 
bolezen 

oslabljena imunost 

okrnjeno delovanje vranice 

polžev vsadek 

izlivno vnetje srednjega ušesa v zadnjih 
mesecih 

vključen v vrtec 

starejši sorojenec v vrtcu ali šoli 

v gospodinjstvu kdo kadi 

 



Rotavirusne okužbe 

rotavirusi pogosti povzročitelji akutnih okužb 
prebavil pri otrocih 

okužbe pogostejše v zimskem času 

zdravljenje ni specifično – najpomembnejše 
je nadomeščanje tekočine 

pri malih otrocih zaradi dehidracije večkrat 
potrebna hospitalizacija 

otrok ne sme v vrtec še najmanj 24 ur po 
zadnjem bruhanju ali odvajanju tekočega 
blata 



Cepljenje proti rotavirusnim 

okužbam 

opravljeno mora biti med 6 tednom in 6. 

mesecem starosti dojenčka 

dve dozi, cepivo dobi dojenček v usta 


