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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Predlog programa cepljenja za leto 2020
Problemi izvajanja cepljenja odraslih (KME, gripa)
Cepljenje nedonošenčkov s 6-valentnim cepivom
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (junij 2019 – september 2019)
Razno

Ad. 1

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

(prejšnjega sestanka)

KOMENTAR/SKLEP
Ad. 2 Predlog programa cepljenja za leto 2020
Predstavnica NIJZ seznani z vsebino predloga Programa cepljenja za leto 2020.
Predvideno je širjenje programa s cepljenjem dečkov proti HPV, zamenjava 5-valentnega cepiva s 6-valentnim cepivom (za otroke rojene od 1. 10. 2019). V programu je
vidneje poudarjeno cepljenje nosečnic in programu je priložen tudi koledar rednih cepljenj odraslih za leto 2020.
Ad. 3 Problemi izvajanja cepljenja odraslih (KME, gripa)
Predstavnica NIJZ poroča o vsebini sestanka na ZZZS glede izvajanja cepljenja odraslih in financiranja le-tega. CNB bo pripravil predlog za aneks 3 glede plačevanja cepljenja
odraslih.
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Predstavnica NIJZ seznani, koliko je bilo razdeljenih odmerkov zavarovalniškega cepiva proti KME do sedaj.
Ad. 4 Cepljenje nedonošenčkov s 6-valentnim cepivom
Predstavnica NIJZ predstavi pregled priporočil po državah, ki za cepljenje nedonošenčkov s 6-valentnim cepivom uporabljajo shemo 2+1.
Člana PSC skupine menita, da če ni študij in raziskav na tem področju, da ni potrebno delati razlik v shemi, saj tudi izpostavljenost nedonošenčkov ni bolj tvegana, kot
izpostavljenost drugih otrok.
Člani PSC svetujejo, da se cepljenje nedonošenčkov opravlja po enaki shemi, kot velja za vse otoke, torej 2+1. V primeru, da bi cepili s cepivom za katerega je v SMPC-ju
navodilo za cepljenje nedonošenčkov po shemi 3+1, bi upoštevali navodila proizvajalca.
Ad. 5 Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (junij 2019 – september 2019)
Predstavnica NIJZ seznani PSC s prijavljenimi NU po cepljenju v obdobju junij 2019 – september 2019.
V času od junija 2019 do septembra 2019 smo prejeli 112 prijav, 4 primeri so bili razvrščenih med resne neželene učinke.
Ad. 6 Razno
Glede cepljenja proti gripi in pnevmokoknim bolnikom z ALS bo PSC ponovno razpravljala in odločala na naslednji seji.
Članica PSC predlaga, da bi se na eni izmed naslednjih sej PSC predstavil koledar šolskih preventivnih pregledov (pregled smernic in literature, kako je v drugih državah,
predlog, kako bi bilo pri nas) in pregled pojavljanja pertusisa po starosti v Sloveniji.
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