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Klopni meningoencefalitis (KME)

 Virusna bolezen osrednjega živčevja, v Sloveniji 
endemična, prijavne incidenčne stopnje med najvišjimi 
v Evropi

 Najvišja obolevnost na Gorenjskem in Koroškem

 Obolevajo osebe iz vseh starostih skupin; 
 težji potek pri starejših (> 60 let); 
 starostno-specifična incidenca narašča s starostjo, zato so 

starejši pomembna ciljna skupina za cepljenje 

 Cepljenje - najučinkovitejši ukrep preprečevanja



Namen in metode

 Presečna raziskava Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 
2007 → na reprezentativnem vzorcu (3400 oseb, ≥15 let) 
prebivalcev Slovenije oceniti:
 delež cepljenih (že kdaj cepljeni!) proti KME 
 deleže cepljenih v različnih demografskih skupinah 
 delež cepljenih, ki so se sami odločili za cepljenje (samoplačniško)
 ter opredeliti socialne in vedenjske dejavnike (prediktorje) 

povezane s samoplačniškim cepljenjem proti KME

 V raziskavi dodani dve vprašanji o cepljenju proti KME:
 Ali ste bili že kdaj cepljeni proti klopnemu meningitisu?
 Zakaj ste se prvič cepili?

 Za ugotavljanje neodvisnih dejavnikov povezanih s 
samoplačniškim cepljenjem smo uporabili multivariatno logistično 
regresijo



Rezultati

 Že kdaj cepljeni proti KME: 12,4 % (95 % IZ: 10,9 – 14,0 %)
 3,2 % cepljenih zaradi izpostavljenosti pri delu
 2,3 % zaradi izpostavljenosti med šolanjem
 2,2 % kot naborniki oz. med služenjem vojaškega roka. 
 4,6 % drugi razlogi (sami so se odločili za cepljenje, zaradi 

preventivnih razlogov, cepljenje sami plačali). 

 Med cepljenimi, ki so se sami odločili za cepljenje in ga sami 
plačali ni bilo razlik med spoloma (4,5 % M, 4,8 % Ž)

 Dejavniki neodvisno povezani z višjimi obeti za 
samoplačniško cepljenje proti KME so bili višji dohodki, 
normalna telesna teža (v primerjavi s previsoko) in 
cepljenje proti gripi (že kdaj cepljeni v primerjavi z 
necepljenimi)



Neodvisni dejavniki povezani s 
samoplačniškim cepljenjem proti 
KME, 2007 

 Delež cepljenih     

 % 95 % IZ 

(%) 

RO (p-vrednost) 

95 % IZ 

pRO (p-vrednost) 

95 % IZ 

Mesečni dohodek 

(EUR) 

   (pt =0,006)  (pt =0,006) 

 Nizek(<1051) 3,3 2,1-5,0 1 (p=0,02) 1 (p=0,03) 

 Srednji (1051-2050) 5,6 4,0-7,9 1,8 1,00-3,13 1,8 1,00-3,25 

 Visok (>2050) 8,1 4,8-13,3 2,6 1,28-5,31 2,5 1,25-5,20 

Indeks telesne mase       

    Normalen/nizek   

(ITM <25,0) 

6,4 4,6-8,8 1 (p=0,04) 1 (p=0,06) 

    Zvišan/debelost  

(ITM 25,0+) 

3,9 2,8-5,6 0,6 0,36-0,97 0,6 0,38-1,01 

Cepljen proti gripi       

    Ne 3,3 2,3-4,9 1 (p<0,001) 1 (p < 0,001) 

    Da 8,6 6,2-11,7 2,7 1,60-4,60 2,9 1,69-4,90 
 



Zaključek

 Za znižanje bremena KME, nujno povečati precepljenost 
prebivalstva, posebej skupin z najvišjo obolevnostjo 

 Zagotovitev „brezplačnega“ cepljenje vsaj za  najbolj 
prizadete skupine bi prispevala k zvečanju precepljenosti v 
teh skupinah

 Izboljšanje osveščenosti prebivalstva in zdravstvenih 
delavcev o bolezni in zaščiti s cepljenjem, okrepitev 
promocije cepljenja, bi zvišalo delež cepljenih v splošni 
populaciji  


