CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU
Kaj je klopni meningoencefalitis (KME)?
KME je virusna okužba osrednjega živčevja. Virus, ki pri ljudeh povzroča KME, prenašajo
klopi.
KME je zaradi pogostnosti, resnosti bolezni in možnih doživljenjskih posledic pomemben
zdravstveni problem.
KME se pojavlja sezonsko, saj je bolezen povezana z biološko aktivnostjo klopov. Največ
klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji je od maja do oktobra.

Kako poteka KME?
Bolezen se praviloma razvija v dveh fazah.
Prva faza: Bolezenski znaki se pojavijo večinoma od 7 do 14 dni po okužbi. Pojavijo se
neznačilne težave, kot so slabo počutje, bolečine v mišicah, vročina, glavobol, bruhanje,
bolečine v trebuhu in driska. Ta faza traja do šest dni.
Sledi prosti interval, ki lahko traja celo do dva tedna in loči obe fazi. V tem času so bolniki
običajno brez težav ali pa imajo blag glavobol.
Druga faza: Začne se z visoko temperaturo, glavobolom, bruhanjem in včasih celo
nezavestjo. Zaradi lajšanja nastalih težav je potrebno zdravljenje v bolnišnici, ki traja
različno dolgo, odvisno od stopnje in lokalizacije prizadetosti osrednjega živčevja. Izid
bolezni je ponavadi dober, čeprav je bolezen lahko tudi smrtna. Možen je pojav ohromitve
mišic, ki lahko ostane trajno, pri skoraj tretjini zbolelih pa zdravstvene težave trajajo več
mesecev.
Pri približno dveh tretjinah okuženih se bolezenski znaki ne razvijejo.

Ali lahko KME pusti trajne posledice?
Da, KME lahko pusti trajne posledice. Glede na vire v literaturi se dolgotrajne posledice
pojavljajo pri 35 do 58 odstotkih bolnikov, ki so preboleli to bolezen. Vsak stoti oboleli
zaradi okužbe umre.
Posledice močno vplivajo na kakovost življenja, povzročajo dolgotrajno bolnišnično
zdravljenje in rehabilitacijo, visoke stroške nege, nesposobnost za opravljanje dela in
socialno stisko bolnika.
Največji delež bolnikov ima močne glavobole, vrtoglavico, zmanjšano sposobnost
koncentracije, depresije, motnje v delovanju avtonomnega živčnega sistema ter motnje
razpoloženja in sluha. Nekateri bolniki postanejo delno ohromljeni, pojavi se lahko celo
mišična atrofija.

Ali je v Sloveniji prisoten KME in koliko ga je?
KME je v Sloveniji močno razširjen. Slovenija se glede na stopnjo okuženosti uvršča med
evropske države z najvišjo obolevnostjo. V Sloveniji letno zboli okoli 350 prebivalcev,
vendar se obolevnost iz leta v leto spreminja . Posebej ogrožene regije so Gorenjska,
Koroška ter osrednja Slovenija. V zadnjem času pa strokovnjaki opažajo pojav okuženih
klopov tudi na področju Primorske.

Okuženi klopi se nahajajo po vsej Sloveniji v gozdovih, travnikih, vinogradih, vrtovih in
parkih. Tveganju so tako izpostavljeni ljudje vseh starostnih skupin, tudi otroci.

Kako se lahko zaščitimo?
Pred odhodom v naravo se je priporočljivo zaščititi pred klopi z ustreznimi oblačili in
repelenti. Oblačila naj bodo svetla, da klopa prej opazimo, in dolga, da pokrijemo čim več
kože. Ko se vrnemo domov temeljito pregledamo kožo in lasišče. V primeru, da opazimo
prisesanega klopa, le-tega čim prej odstranimo, saj tako zmanjšamo možnost okužbe.
Klopa odstranimo ga tako, da ga primemo z pinceto čim bližje koži, ter ga previdno z
krožnimi gibi odstranimo. Pred odstranitvijo ne dajamo nikakršnih snovi (olja, mazila,
petrolej, alkohol,...) na klopa, ker se v tem primeru začne dušiti in izloča še večje količine
virusov in bakterij v telo.
Klope odstranjujemo sami doma, to ni razlog za obisk pri zdravniku, sploh pa ne v

dežurstvu. V primeru, da po odstranitvi v telesu ostane košček nogice ali rilca, v rano ne
drezamo, saj bi v tem primeru lahko povečali nevarnost okužbe.
Najučinkovitejšo zaščito proti KME pa predstavlja cepljenje. Cepljenje je učinkovito in
varno ter se priporoča vsem, ki živijo na ogroženih območjih ter se veliko gibljejo v naravi.
Vendar cepljenje proti KME ne nudi zaščite proti Lymski boreliozi, zato je potrebno po piku
klopa biti pozorni tudi na rdeče kolobarje, ki se lahko pojavijo kjer koli po telesu ( ne nujno
na mestu vboda) nekaj dni do nekaj tednov po okužbi. Po pojavu takih znakov je potrebno
takoj obiskati zdravnika, da se začne z antibiotičnim zdravljenjem.

Kako in kdaj se cepimo proti KME?
Cepljenje proti KME je sestavljeno iz treh osnovnih odmerkov. Prvi in drugi si sledita v
razmaku 1 do 3 mesecev, tretji čez 6 do 12 mesecev po drugem odmerku. Nato so
potrebni osvežitveni odmerki, prvi čez tri leta, kasneje pa na 5 let.
Cepljenje je priporočljivo skozi vse leto. Ker pa so klopi aktivni od februarja do septembra,
predlagamo, da se proti možni okužbe cepite že v poznih jesenskih in zgodnjih zimskih
mesecih.

Ali proti KME cepimo tudi otroke?
Inštitut za varovanje zdravja cepljenje proti KME priporoča tudi otrokom, od enega leta
starosti dalje, saj so tudi otroci izpostavljeni nevarnostim okužbe. Po programu
imunoprofilakse za učence, dijake in študente je cepljenje priporočljivo še posebej za
otroke, ki bivajo na endemičnem območju oziroma se bodo zaradi šolskih aktivnosti
zadrževali v naravi. Otroci so proti KME cepljeni s cepivom za otroke.

KME glede na starostne skupine v Avstriji. Črni stolpci
pred aktivnim cepljenjem, sivi stolpci v času aktivnega cepljenja.

Ali ima lahko cepljenje spremljajoče neželene učinke in morebitne
kontraindikacije za cepljenje?
Ob cepljenju se redko pojavijo prehodne reakcije, kot na primer rdečina in oteklina na
mestu cepljenja, slabo počutje ali vročina, ki običajno minejo v enem dnevu. Proti KME se
ne smejo cepiti osebe z akutno vročinsko boleznijo in osebe s hudo alergično reakcija po
predhodnem odmerku cepiva ali s hudo alergijo na jajčne beljakovine.

Kje se lahko cepimo?
Otroci, starejši od 1 leta, in mladostniki ter študentje do 26. leta starosti se lahko cepite v
prostorih otroškega dispanzerja Zdravstvenega doma Koper ob ponedeljkih in sicer od 14.
ure, po obveznem predhodnem naročilu na tel. številko 6647 279 in 6647 272 v

dopoldanskem času, ali po elektronski pošti na naslov cepljenje.klopi@zd-koper.si.
Cepljenje je samoplačniško.
Cena cepljenja za en odmerek je 35 eur (pregled+cepivo+aplikacija)
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