
  
  
  
  
 

Številka:  6. korespondenčna seja 2020 
Datum:   16. april 2020, ob 13h 
 
Zadeva:  6. korespondenčna seja v letu 2020 
Zveza:       Širitev izvajanja preventivnih programov (preventivni pregledi in cepljenje) na 
področju pediatrije v Sloveniji v času epidemije SARS – 2 – CoV 
 
Na RSK se je obrnilo Združenje za pediatrijo z predsednikom as. dr. Matjaž Homšak, dr. med., 
ter Sekcija za primarno pediatrijo s predsednico Anito Jagrič Friškovec, dr. med., Sekcija za 
šolsko medicine s predsednico as. dr. Mojca Juričič, dr. med, NIJZ ter Ministrstvo za zdravje z 
predlogom, da se na podlagi sklepov 5. seje RSK za pediatrijo  dopolni in podpre izvajanje 
preventivnih programov (preventivni pregledi in cepljenje) na področju varstva otrok in 
mladostnikov v času epidemije SARS-2-CoV. 
 
Sklepi RSK: Področje dela pediatrov - preventivni pregledi in cepljenja po starosti otrok, ki jih 

je potrebno opraviti tudi v času epidemije SARS-2-CoV: 
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je na pripravilo dopolnjena navodila glede preventivnih 
pregledi in cepljenja po starosti otrok, ki jih je potrebno opraviti tudi v času izrednih ukrepov zaradi 
COVID-19, saj se je izboljšala situacija na področju OVO, hkrati pa se je na podlagi 5. dopisne 
seje RSK že pričela organizacija dela, ki ločuje »Covid« in »neCovid« ambulante, ter postopke 
dela na področju preventivnih programov. 
 
Tako dopolnjeni predlog preventivnih programov/cepljenja obsega: 
 
1. Preventivni pregledi in cepljenja v predšolskem obdobju v ambulanti: 
 

- 1. mesec: preventivni pregled dojenčka z UZ kolkov,    
- 3. mesec: preventivni pregled s cepljenjem, 
- 6 mesecev: preventivni pregled združen z drugim cepljenjem otroka ter analizo  
                           hemograma in urina, 
- 12 mesecev: preventivni pregled s cepljenjem,  
- Sistematični pregled pri 3. letih s cepljenjem KME 

 
UZ kolkov se lahko opusti pri otrocih brez dejavnikov tveganja, pri katerih ob kliničnem pregledu 
ni bilo odstopanj od normalnega in so imeli opravljen UZ kolkov v porodnišnici z izvidom 1A 
obojestransko.  
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Priporočamo, da pred preventivnimi pregledi izbrani ali nadomestni zdravniki  pokličejo vse 
družine naročenih otrok v starosti 1 mesec, 3 mesece, 6 mesecev in 12 mesecev  po telefonu z 
namenom zmanjševanja nevarnosti  možni okužbi z Covid-19 in varčevanja z osebno varovalno 
opremo.  Epidemiološka anamneza otroka in njegovih bližnjih, s katerimi je v stiku, mora biti pred 
pregledom popolnoma negativna.  
 
 Vsi pacienti morajo biti naročeni. V prostore ambulante lahko z otrokom vstopa le ena zdrava 
odrasla oseba (le izjemoma tudi zdrav prevajalec). Pacienti se med seboj v prostorih ambulante 
in čakalnice ne srečujejo. Potrebno je zagotoviti zadosten časovni okvir za zračenje in 
razkuževanje površin med posameznimi pregledi.  
 
Preventivni pregledi po starosti otrok, ki se lahko opravijo po telefonu ali drugih digitalnih 
medijih:   
              -   pri starosti 2 meseca:  preventivni pregled,  
              -   pri starosti 9 mesecev: preventivni pregled. 
 
 
2. Preventivni pregledi in cepljenja v šolskem obdobju v ambulanti: 

- Preventivni pregled in cepljenje vstopnikov proti OMR in prvim odmerkom HepB 
- Drugi odmerek HepB in HPV ter 5. odmerek DiTePer se izvede, če je možno, lahko pa 

se odloži na september 
 

Sklep: RSK za pediatrijo predlaga, da Ministrstvo za zdravje navedene sklepe RSK 
nemudoma potrdi in tako lahko stopijo v veljavo in se omogoči dobro organizirano delo na  
področju pediatrije, ki bo omogočilo kvalitetno skrb za zdravje otrok in mladostnikov na 
področju Slovenije. Glede na razvoj epidemiološke situacije bomo sklepe sproti dopolnjevali po 
oceni/navodilu regijskega koordinatorja as. dr. Matjaža Homška, dr. med. 
 
 

 
 
izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med 
Predsednica RSK za pediatrijo  
  


