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Zdravko Kovač, zdravstveni delavec



Zaposleni v zdravstvu Zaposleni v zdravstvu Zaposleni v zdravstvu Zaposleni v zdravstvu –––– zakaj se cepiti?zakaj se cepiti?zakaj se cepiti?zakaj se cepiti?

Zaradi zaščite: 

     
       1/5 manjša umrljivost!

2/10 zbolita



Teorija načrtovanega vedenja, Teorija načrtovanega vedenja, Teorija načrtovanega vedenja, Teorija načrtovanega vedenja, ((((AjzenAjzenAjzenAjzen, 1991), 1991), 1991), 1991)
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Vir: Dernovšček Hafner N., Urdih Lazar T.: Cepljenje proti gripi v UKC Ljubljana. Poročilo o raziskavi 2017. UKC Ljubljana, 2017.

Kaj lahko storimo za povečanje precepljenosti?

Vir: Dernovšček Hafner N., Urdih Lazar T.: Cepljenje proti gripi v UKC Ljubljana. Poročilo o raziskavi 2017. UKC Ljubljana, 2017.



Zakaj odločitev za kampanjo?Zakaj odločitev za kampanjo?Zakaj odločitev za kampanjo?Zakaj odločitev za kampanjo?

• Nizka precepljenost Nizka precepljenost Nizka precepljenost Nizka precepljenost proti gripi med zaposlenimi v UKC Ljubljana   proti gripi med zaposlenimi v UKC Ljubljana   proti gripi med zaposlenimi v UKC Ljubljana   proti gripi med zaposlenimi v UKC Ljubljana   

pod pod pod pod 10 10 10 10 % v sezoni % v sezoni % v sezoni % v sezoni 2015201520152015 ̶ ̶ ̶ ̶    16161616

• Povečana bolniška odsotnostPovečana bolniška odsotnostPovečana bolniška odsotnostPovečana bolniška odsotnost    ––––    bolezni dihal bolezni dihal bolezni dihal bolezni dihal med vodilnimi vzroki za BO v med vodilnimi vzroki za BO v med vodilnimi vzroki za BO v med vodilnimi vzroki za BO v 
ustanoviustanoviustanoviustanovi

• Težave pri Težave pri Težave pri Težave pri razporejanju in nadomeščanju kadra razporejanju in nadomeščanju kadra razporejanju in nadomeščanju kadra razporejanju in nadomeščanju kadra ++++    strošek bolniških odsotnostistrošek bolniških odsotnostistrošek bolniških odsotnostistrošek bolniških odsotnosti

PRVA IZVEDBA KAMPANJE: sezona PRVA IZVEDBA KAMPANJE: sezona PRVA IZVEDBA KAMPANJE: sezona PRVA IZVEDBA KAMPANJE: sezona 2016201620162016 ̶ ̶ ̶ ̶    17171717

• Tveganje za Tveganje za Tveganje za Tveganje za prenos na pacienteprenos na pacienteprenos na pacienteprenos na paciente



Načrt kampanjeNačrt kampanjeNačrt kampanjeNačrt kampanje

• Interna komunikacijska akcija

• Namen: povečanja precepljenosti proti gripi med zaposlenimi

• Koordinacija: KIMDPŠ 

• Ciljna skupina: zaposleni v UKC Ljubljana, predvsem skupine z 
najnižjim deležem precepljenosti

• Vključevanje vodij kot ambasadorjev kampanje

• Sodelovanje osebja na klinikah in oddelkih



KAMPANJA

DELOVNA 
SKUPINA 
(KIMDPŠ, SPOBO, 
vodstvo zdravstvene in 
babiške nege)

ZLOŽENKA, 
PLAKATI, 
NALEPKE

PRIPONKE

   

RAZISKAVA

2 vprašalnika

PRELIMINARNA



Krovni sloganKrovni sloganKrovni sloganKrovni slogan

GRIPE NE PRENAŠAM!
Zato se cepim in ščitim sebe in druge.



Krovno sporočiloKrovno sporočiloKrovno sporočiloKrovno sporočilo

Sprejmi odgovornost!

• Zavedam se nevarnosti gripe in tveganj v zvezi z okužbo v delovnem 
okolju. 

• Cepim se, ker vsako zmanjšanje nevarnosti gripe šteje

• Cepim se, ker sem odgovoren; do bolnikov, do sodelavcev, do svojih 
bližnjih. 



Uporabljena kUporabljena kUporabljena kUporabljena komunikacijska sredstva I.omunikacijska sredstva I.omunikacijska sredstva I.omunikacijska sredstva I.

• Zloženke: Osnovni podatki o bolezni, miti o cepljenju, podatki iz raziskav, izjave 

zaposlenih, informacije o zaščiti pred gripo in cepljenju

• Plakati: Uporaba v skupnih prostorih, na hodnikih, v dvigalih

• Sporočila na izpostavljenih mestih: 

vhodi v stavbe, registratorji prisotnosti



Uporabljena komunikacijska sUporabljena komunikacijska sUporabljena komunikacijska sUporabljena komunikacijska sredstva II.redstva II.redstva II.redstva II.

• Spletna stran: Preko intraneta, informacije o cepljenju (prednosti, kraj in čas 

cepljenja, možnosti najave) 

• Označevanje cepilnih mest 







Darila ob cepljenju

• Priponka 

• Praktično darilo









Stalno cepilno mesto, 11. 11. 2019Stalno cepilno mesto, 11. 11. 2019Stalno cepilno mesto, 11. 11. 2019Stalno cepilno mesto, 11. 11. 2019



Stalni ukrepi za povečanje precepljenosti v UKC Stalni ukrepi za povečanje precepljenosti v UKC Stalni ukrepi za povečanje precepljenosti v UKC Stalni ukrepi za povečanje precepljenosti v UKC 
LjubljanaLjubljanaLjubljanaLjubljana

• Povečati dostopnost in razpoložljivost cepljenja

• stalno cepilno mesto

• čas cepljenja prilagojen delavcem

• med delovnim časom, brezplačno

• sestanek s cepitelji

• Informiranje in izobraževanje

• objavljati podatke 

• predavanja in motivacijske delavnice

• Krepiti zgled vodij

• cepijo naj se javno, prvi



Naj spregovorijo številke

KAMPANJA SEZONA ŠTEVILO 
CEPLJENIH 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

DELEŽ (%) 

   / 2015/2016     pod 10 

1. leto 2016/2017 1147 8257 13,9 

2. leto 2017/2018 1727 8266 20,9 

3. leto 2018/2019 1824 8381 21,7 

4. leto 2019/2020 2492 8251 30,1 

5. leto 2020/2021 2771 8398 33,3 

6. leto 2021/2022 1062 8622 12,3 

7. leto 2022/2023    

 



Sezona 2020/21

33% precepljenost zaposlenih v UKC L



Sezona 2021/22



V čem je bila sezona 2021/2022 posebna?V čem je bila sezona 2021/2022 posebna?V čem je bila sezona 2021/2022 posebna?V čem je bila sezona 2021/2022 posebna?

Nizka incidenca gripe zaradi ukrepov 
povezanih z epidemijo covida-19: 

• Zaprtje države

• Medsebojna razdalja

• Šolanje od doma

• Nošenje mask

• Umivanje in razkuževanje rok

• Redno prezračevanje prostorov

• Omejitev potovanj



Teorija načrtovanega vedenja, Teorija načrtovanega vedenja, Teorija načrtovanega vedenja, Teorija načrtovanega vedenja, ((((AjzenAjzenAjzenAjzen, 1991), 1991), 1991), 1991)
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Kako naprej?



24. 10. 2022



Darila za tiste, ki  se cepijoDarila za tiste, ki  se cepijoDarila za tiste, ki  se cepijoDarila za tiste, ki  se cepijo




