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Redni sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje
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Ad. 1

AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Cepljenje proti gripi za otroke 6 - 23 mesecev starosti na stroške ZZZS?
Fabryjeva bolezen in cepljenje proti pnevmokoknim okužbam
Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom za nevrološke bolnike z resnimi
napredujočimi obolenji (ALS) na stroške ZZZS?
Pregled pojavnosti oslovskega kašlja v Sloveniji po starosti kot izhodišče za morebitno
preoblikovanje programa cepljenja
Shema cepljenja proti meningokoknim okužbam
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (september 2019 – december 2019)
Razno
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP
Ad. 2 Cepljenje proti gripi za otroke 6 - 23 mesecev starosti na stroške ZZZS?
Predstavnica NIJZ seznani z vsebino predloga za cepljenje proti gripi za otroke 6-23 mesecev na stroške ZZZS.
Člani PSC se strinjajo, da se preveri stališča pediatrov do tega predloga.
Ad. 3 Fabryjeva bolezen in cepljenje proti pnevmokoknim okužbam
Točka prestavljena na naslednji sestanek.
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Ad. 4 Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom za nevrološke bolnike z resnimi napredujočimi obolenji (ALS) na stroške ZZZS
Točka prestavljena na naslednji sestanek.
Ad. 5 Pregled pojavnosti oslovskega kašlja v Sloveniji po starosti kot izhodišče za morebitno preoblikovanje programa cepljenja
Predstavnica NIJZ predstavi pregled pojavnosti oslovskega kašlja v Sloveniji po starosti.
Člani PSC se strinjajo, da se glede morebitnega preoblikovanja programa cepljenja proti oslovskemu kašlju, zaenkrat še počaka.
Ad. 6 Shema cepljenja proti meningokoknim okužbam
Predstavnica NIJZ seznani s shemami cepljenja po različnih državah.
Na enega izmed prihodnjih sestankov se povabi člana skupine, ki je prav tako razpravljala o shemi cepljenja proti meningokoknim okužbam.
Ad. 7 Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju september 2019 – december 2019)
Predstavnica NIJZ seznani PSC s prijavljenimi NU po cepljenju v obdobju september 2019 – december 2019.
V času od septembra 2019 do decembra 2019 smo prejeli 121 prijav, 6 primerov je bilo razvrščenih med resne neželene učinke.
Ad. 8 Razno
Članica PSC poudari, da bi bilo potrebno zagotoviti ali spodbuditi, da se bodo pri otrocih, ki bodo osnovno cepljeni proti KME, opravljale tudi revakcinacije.
Predsednica PSC izpostavi primer »bioresonančnega« mnenja, ki je bilo izdano z namenom opustitve cepljenja pri otroku.
Na naslednjem sestanku se bo to tematiko ponovno obravnavalo, do takrat pa je dobrodošlo, da se pridobi pravno mnenje, kaj je možno v tem primeru narediti.
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