
 

 

        Stalna strokovna skupina za potovalno medicino in imunoprofilakso 
 

Vas vljudno vabi na spletno izobraževanje   

»POMEN CEPLJENJA PROTI GRIPI V ČASU KROŽENJA COVID-19« 

 
Spoštovani,  
 
z namenom, da bi se zdravstveni delavci za cepljenje proti gripi odločali v čim večjem številu in da 
bi to cepljenje priporočali svojim pacientom in varovancem, je na voljo spletno izobraževanje o 
pomenu cepljenja proti sezonski gripi. V času, ko po svetu kroži covid-19 in ko obstaja realna 
možnost, da bodo pozimi sočasno krožili še virusi sezonske gripe, se je zelo pomembno dobro 
pripraviti na cepljenje proti sezonski gripi. Pomembno je doseči, da bodo cepljeni zdravstveni 
delavci in zaposleni v zdravstveni negi, saj je treba zagotoviti, da bodo v jesensko-zimskem času 
lahko nemoteno izvajali zdravstvene storitve in nego na vseh nivojih. Prav tako je pomembno, da 
se cepi čim večji delež prebivalcev in še zlasti ljudje z večjim tveganjem za zaplete ob gripi.  
 Vsebinsko so predstavljene aktualne teme o pomenu cepljenja proti gripi v času kroženja COVID-19, 
izboljšanju cepljenja zdravstvenih delavcev proti gripi, pomenu cepljenja otrok proti gripi, pomenu 
cepljenja proti gripi za starejše osebe in bolnike z različnimi kroničnimi boleznimi in pomenu motivacije in 
komunikacije. 

 
Predavanja si na spletni strani Sekcije za preventivno medicino www.spm.si lahko ogledate 
kadarkoli do konca januarja 2022. Ob tem lahko tudi preizkusite svoje znanje z odgovori na 
vprašanja po vsakem predavanju in tako za izobraževanje pridobite točke. 
 

Vljudno vabljeni tudi na ENODNEVNI POSVET, ki bo potekal prek aplikacije Zoom v torek, 7. 12. 2021 ob 
15:00 uri. Predstavljene bodo vsebine na temo pomena cepljena proti gripi v času kroženju covid-19 in 
predavatelji bodo odgovorili na vaša vprašanja, ki bi jih želeli razjasniti po predavanjih oziroma jih boste 
predhodno poslali na  e-mail: sekcija.spm@gmail.com 

 

Udeležba na obeh izobraževanjih je brezplačna. Prijavite se na spletni strani www.spm.si. Za 
poslušanje predavanj natančno sledite navodilu.    
 
Lep pozdrav,  
 
 

Prim. prof. dr. Alenka Kraigher, dr.med.         

vodja Stalne strokovne skupine  

za potovalno medicino in imunoprofilakso 

 
 
PRILOGA:  
Program posveta »POMEN CEPLJENJA PROTI GRIPI V ČASU KROŽENJA COVID-19«,  
ki bo 7.12. 2021 

http://www.spm.si/
mailto:sekcija.spm@gmail.com
https://tecaji.spm.si/

