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Novorođenčad: BCG vakcinacija
a) Ako su rođena u rodilištima cijepit će se BCG cjepivom odmah u rodilištu.
b) Ako nisu rođena u rodilištu cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca
starosti.
c) Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu odnosno do dva mjeseca starosti moraju se
cijepiti BCG cjepivom do navršene prve godine života.
Novorođenčad HBsAg - pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): hepatitis B
imunizacija uz primjenu imunoglobulina:
a) U rodilištu odmah po rođenju
b) Prema postekspozicijskoj shemi.
S navršena dva mjeseca života: Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB+Pn
a) Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB+Pn
b) Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB
Druga godina života:
a) Po navršenih 12 mjeseci života OSPICE – ZAUŠNJACI - RUBELA (MO-PA-RU) + Pn
b) Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib ili kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB (6-12
mjeseci nakon treće doze DTaP-IPV-Hib-hepB)
Šesta godina života: DI-TE-PER acelularno (DTaP) ili dTap
Prvi razred osnovne škole:
a) OSPICE – ZAUŠNJACI – RUBELA (MO-PA-RU) (ili prilikom upisa)
b) + POLIO (IPV) prilikom upisa ili u rujnu
Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.
Šesti razred osnovne škole: provjera cjepnog statusa za hepatitis B i nadoknada
propuštenog HepB cijepljenja prema potrebi.
Osmi razred osnovne škole: Td (DI-TE pro adultis) ili dTap + POLIO (IPV)
Završni razred srednjih škola: provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenih
cijepljenja prema potrebi.
24 godine starosti: provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenog Td cijepljenja
prema potrebi.
Nakon navršenih 60 godina života: ANA-TE
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KALENDAR CIJEPLJENJA 2019.-2021
Tablični pregled
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Cijepi se i novorođenčad HbsAg pozitivnih majki odmah po rođenju, uz primjenu
imunoglobulina prema postekspozicijskoj shemi.
2 Nedonoščad rođena prije 37. tjedna gestacije cijepi se pneumokoknim konjugiranim
cjepivom po shemi 3+1.
* Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenog cijepljenja, prema potrebi.
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TABLIČNI PREGLED OBVEZNIH CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
U 2019. – 2021.
(ŠKOLSKA DJECA, MLADEŽ I ODRASLI)
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MO-PA-RU Pri upisu
* Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenog cijepljenja, prema potrebi.
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