
UNICEF-ova KLJUČNA SPOROČILA OB SVETOVNEM TEDNU CEPLJENJA  

• S cepljenjem otroke zaščitimo pred nevarnimi boleznimi in smrtjo. Vsako leto s cepljenjem 
rešimo do 3 milijone otroških življenj.  
 

• Zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, vsako leto še vedno umre 1,5 
milijona otrok. To je nedopustno. 
 

• UNICEF je največji dobavitelj cepiv za otroke na svetu - vsako leto zagotovi cepiva za 
cepljenje skoraj polovice otrok na svetu. V 2018 je zagotovil 2,38 milijarde odmerkov 
cepiv.  
 

• UNICEF dobavlja izključno cepiva, ki izpolnjujejo uveljavljene mednarodne standarde za 
kakovost, varnost ter učinkovitost in so potrjena s strani Svetovne zdravstvene 
organizacije.  Hkrati ima pomembno vlogo pri zniževanju cen cepiv in s tem povečevanju 
dostopnosti cepiv. 
 

• Cepljenje deluje kot zaščita, ki varuje družine in skupnosti. S cepljenjem naših otrok 
pripomoremo k ohranjanju kolektivne zaščite v družbi in tako varujemo tudi najbolj 
ranljive člane naše družbe, vključno z novorojenčki. 
 

• V preteklih desetletjih je bil s cepljenjem dosežen velik napredek pri reševanju otroških 
življenj: od leta 1988 je število primerov otroške paralize upadlo za več kot 99 odstotkov, 
pojavlja se le še v 2 državah sveta (Pakistan in Afganistan). S cepljenjem proti ošpicam smo 
na globalni ravni v dveh desetletjih uspeli zmanjšati smrtnost zaradi ošpic za 80 %. 
Neonatalni tetanus je bil izkoreninjen v večini držav sveta, pojavlja se le še v 13-ih državah. 
 

• Kljub velikemu napredku pa približno 20 milijonov otrok na svetu še vedno ni cepljenih. 
Kar dve tretjini necepljenih otrok živi v kriznih žariščih, na oddaljenih območjih ali v 
marginaliziranih skupinah in prav ti otroci so najbolj ranljivi.  
 

• Kljub dokazanim prednostim cepljenja v državah z visokimi in s srednjimi dohodki narašča 
število necepljenih otrok. SZO(WHO) je v letošnjem letu dvom v cepljenje razglasila kot 
eno največjih groženj javnemu zdravju.  
 

• Cepiva so izjemno varna in zagotavljajo pomembne prednosti, kljub temu, da obstajajo 
številna nasprotujoča stališča in dvomi. 
 

• UNICEF opozarja na alarmanten porast primerov ošpic po vsem svetu, tudi v državah, 
kjer so bile že izkoreninjene ali blizu temu cilju. Te izbruhe bi lahko preprečili z 
ohranjanjem visokih stopenj precepljenosti z varnimi, učinkovitimi in cenovno dostopnimi 
cepivi, ki so v zadnjih dveh desetletjih rešila milijone življenj. 


