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Cepljenje je v zadnjih letih pogosto predmet strokovnih in laičnih razprav, odmeva pa tudi v
različnih javnih medijih. Eden ključnih razlogov za razširjenost teh razprav je nezaupanje in aktivno
nasprotovanje cepljenju, kar je povzročilo upad stopnje precepljenosti. V iskanju rešitev, ki bi
zaustavile ta trend in ga obrnile v prid povišanja stopnje precepljenosti, je osrednje vprašanje, kako
(ponovno) vzpostaviti zaupanje v cepljenje.
Odnos do cepljenja se giblje od popolnega zavračanja do popolnega sprejemanja: ljudje lahko
•
•
•
•
•

cepljenju povsem nasprotujejo,
cepljenju ne nasprotujejo popolnoma, a mu ne zaupajo,
sprejmejo nekatera, a zavračajo druga cepiva,
cepiva sprejemajo, a jim ne zaupajo
cepiva sprejemajo in jim zaupajo.

Z vidika preprečevanja oziroma omejevanja širjenja nalezljivih bolezni je potencialno problematično
vsako nezaupanje, ne glede na stopnjo oz. razlog, dejansko grožnjo prebivalkam in prebivalcem in
javnemu zdravju pa predstavlja predvsem popolno nasprotovanje, ki je pogosto povezano z aktivnim
širjenjem lažnih informacij in poskusi ustvarjanja moralne panike.
Ljudje zaradi obilice napačnih oz. nejasnih in hkrati lahko dostopnih informacij oklevajo in odlašajo s
cepljenjem sebe ali svojih otrok, zaradi česar je raven precepljenosti na številnih območjih že padla
pod priporočeno vrednost.
Pomena dostopnosti preverjenih informacij se zavedamo tudi študenti in študentke. Iz preteklosti je
razvidno, da lahko opustitev cepljenja vodi v resen javnozdravstveni problem s hudimi posledicami
za zdravje celotnega prebivalstva, posledično pa lahko negativno vpliva tudi na javne finance v
državi. Prav zato se nam zdi ključno dodatno izobraževanje laikov in strokovnjakov. Pomembno je,
da se ljudje zavedajo osnovnih mehanizmov delovanja imunskega sistema, saj tako laže razumejo
delovanje cepiv. Ključna je tudi neutrudna, temeljita in strokovna razprava o napačnih informacijah,
ki dandanes zaradi svetovnega spleta in drugih oblik enostavnega širjenja informacij izjemno hitro
krožijo med nami. A to širjenje informacij lahko seveda izkoristimo tudi v prid zagovorništvu
cepljenja ter omogočimo enostaven in hiter dostop do preverjenih dejstev – pojasnjevanje mora biti
dovolj enostavno za laično razumevanje, a hkrati strokovno korektno.
Verjamemo, da bomo z aktivnim informiranjem javnosti, s korektnim pojasnjevanjem in iskreno
skrbjo za zdravje prebivalstva dosegli višjo raven razumevanja medicinskega ozadja delovanja cepiv
in s tem povečali zaupanje vanja, posledično pa pripomogli k dvigu ravni precepljenosti, k zamejitvi
ali celo izkoreninjenju bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem.
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