TEHNIČNO NAVODILO ZA UPORABO MODULA PROGRAM CEPLJENJA
OPOMBA: Vnos lahko traja največ 30 minut. Kasneje podatkov ne bo možno shraniti in bo potreben ponovni vnos.

1. Podatki o zdravniku, ki pregleduje opravljena cepljenja po programu in vpisuje podatke o odklonitvi/opustitvi cepljenja
se avtomatično prepišejo iz že obstoječe baze podatkov pri izvajalcu.
2. Podatki o osebi, za katero se opravljena cepljenja po programu in vpisuje podatke o odklonitvi/opustitvi cepljenja se
avtomatsko prepišejo iz on-line sistema ZZZS.

3. Pri osebi, za katero se pregledujejo podatki, se na podlagi njenega datuma rojstva v tabelo avtomatsko izpiše koledar s
predvidenimi datumi, do kdaj naj bi bilo cepljenje z določenim odmerkom proti posamezni bolezni zaključeno.
4. Pri osebi, ki je zamudnik ali je s cepljenjem začela v tujini in je zato cepljena po drugačni shemi kot predvideva slovenski
program cepljenja, se izpis koledarja s predvidenimi datumi cepljenja lahko izključi tako, da se označi »cepljen po drugi
shemi«.
5. Pri osebi se v tabelo izpišejo datumi dejansko opravljenih cepljenj (ki so bila posredovana v eRCO) po odmerkih proti
posameznim boleznim (obarvano zeleno).
6. Če do predvidenega datuma cepljenja v eRCO ni posredovan podatek o opravljenem cepljenju z določenim odmerkom
(in se ta ne izpiše v tabeli) potem se to polje v tabeli posebej označi (obarvano rdeče).
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7. V primeru, ko je polje za odmerek pri bolezni posebej označeno – obarvano rdeče, zdravnik vpiše podatke o
opustitvi/odklonitvi cepljenja za vsako bolezen posebej. Opustitev/odklonitev cepljenja je mogoče označiti tudi
pri osebah, ki so »cepljeni po drugi shemi« in nimajo izpisanega koledarja s predvidenimi datumi cepljenja.
Opustitev/odklonitev cepljenja je mogoče označiti pri vseh osebah, ki niso starejše od 18 let, tudi če bi morale
biti obvezno cepljenje v času, ko eRCO še ni deloval oziroma v času, ko izvajalec (zdravnik) še ni posredoval
podatkov o opravljenih cepljenjih v eRCO.

8. Izbere razlog za opustitev cepljenja.
1 - medicinska kontraindikacija - se izbere, kadar ima oseba odločbo o opustitvi cepljenja Ministrstva
za zdravje (MZ), ali se pri osebi cepljenje opusti na podlagi mnenja ustreznega specialista ali po presoji
izbranega pediatra zaradi medicinskih kontraindikacij, ki so opredeljene v Zakonu o nalezljivih boleznih
(alergija na sestavine cepiva, resen nezaželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva,
bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem).
2 - ni medicinske kontraindikacije – se izbere pri osebi, pri katerih ni prisotna nobena izmed zgoraj
navedenih medicinskih kontraindikacij in oseba (starši) cepljenje odklanja.
3 - neopredeljeno – se izbere pri osebi, ki je v postopku pridobivanja odločbe MZ ali obravnava pri
ustreznem specialistu še ni zaključena.
9. Izbere predvideno trajanje opustitve cepljenja.
10. Datum zadnje spremembe/vpisa opustitve cepljenja se predizpolni in ni možen ročni vnos.
11. Vpiše morebitne opombe v zvezi z opustitvijo cepljenja.
12. Shrani
Vpisane podatke o opustitvi/odklonitvi cepljenja lahko zdravnik kadarkoli spremeni/dopolni.
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