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Sladkorni bolniki in cepljenje
- Cepljenje proti gripi v lekarnah- 10 držav EU
- Povečanje precepljenosti, ki je
v Sloveniji le 6,8%
- Zakaj v lekarnah:
 dostopnost
 brez naročanja
 osebe, ki se sicer ne cepijo
 osveščanje 
 zmanjševanje bremena (osebni zdravniki)
 zaupanje v magistre farmacije

- Sladkorni bolnik in gripa: slabši imunski sitem, težji potek 
bolezni, vpliv bolezni na raven sladkorja

- Cepljenje in vsi ostali preventivni ukrepi



Dostopnost

• V Sloveniji imamo 342 lekarn na primarnem 
nivoju, ena lekarna v povprečju oskrbuje nekaj 
čez 6.000 prebivalcev. Imamo 3,5 farmacevta na 
lekarno.

• Lekarne so enakomerno razporejene po državi
• Covid-19:
 Lekarne so bile ves čas dostopne, na tradicionalen način
 V Sloveniji ni prišlo do večjega pomanjkanja zdravil in 

medicinskih pripomočkov (MP)
• MP za kontinuirano merjenje glukoze v 

medceličnini- ni dostopen v lekarnah



Lessons learned from Covid (PGEU)

• Magister farmacije je obnovil (podaljšal) recept za 
kronično terapijo

• Prva linija za zdravstvene nasvete, vključno s 
preventivo pred širjenjem okužbe, izdelavo 
razkužil….

• Zagotavljanje cepljenja in testiranja v lekarnah
• Razvoj novih modelov FS- dostava zdravil na dom 

(s svetovanjem); pomoč pri obravnavi bolnika na 
domu

• Reševanje pomanjkanja zdravil (generična 
substitucija)



Cepljenje v lekarnah

Cepljenje proti Covid in gripi:



Cepljenje v lekarnah

• LZS je pripravila celovit projekt cepljenja proti 
gripi v lekarnah:

Protokol (SOP) za izvajanje cepljenja: splošna 
navodila, zahteve za prostor, opremo…

Program izobraževanja za pridobitev kompetence, 
120 ur: teoretično in praktično usposabljanje, 
ukrepanje ob NU in poročanje….

Potrebne spremembe zakonodaje
 Izvedba pilotnega projekta, vse regije



Sklepne misli:
1. Cepljenje je najučinkovitejši javno zdravstveni 

ukrep za preprečevanje širjenja nalezljivih 
bolezni

2. Zaščita cepljenje osebe in prispevek h 
kolektivni imunosti

3. Pri ogroženih skupinah je potek bolezni težji
4. Pomembna je dostopnost do cepljenja in 

osveščenost
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