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Ad. 1

AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Program cepljenja - 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?
Shema cepljenja proti meningokoknim okužbam
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (december 2019 – junij 2020)
Razno
Osebna varovalna oprema za cepljenje
Bioresonenčna mnenja

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP
Ad. 2 Program cepljenja - cepljenje proti gripi za otroke 6 - 23 mesecev starosti na stroške ZZZS?
Predstavnica NIJZ ponovno povzame informacije o različnih priporočilih za cepljenje otrok proti gripi, s katerimi so bili člani PSC seznanjeni že na enem izmed prejšnjih
sestankov. Seznani jih tudi z vsebino dopisa (v zvezi s dopolnitvijo programa), ki je bil posredovan na MZ.
Članom PSC so predstavljeni tudi rezultati ankete, ki je bila izvedena med pediatri, glede njihovega mnenja o izvedljivosti cepljenja proti gripi za otroke od 6-23 mesecev.
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Ad. 3 Fabryjeva bolezen in cepljenje proti pnevmokoknim okužbam
Predstavnica NIJZ predstavi predstavitev - pregled priporočil glede cepljenja proti pnevmo okužbam in bolniki s Fabryjevo boleznijo – (ta v priporočilih ni navedena kot
indikacija za cepljenje s PCV).
Člani PSC predlagajo, naj predlagatelj tega cepljenja iz bolnišnice SG pojasni, zakaj bi bili bolniki s Fabriyevo boleznijo upravičeni do cepljenja proti pnevmokoknim okužbam
na stroške ZZZS. Po možnosti naj pošlje utemeljitev ali kakšna tuja priporočila (evidence based) ali morda smernice za obravnavo teh bolnikov, ki bi navajale tudi pnevmo
cepljenje ali če ima morda podatke o pogostejših pnevmokoknih okužbah pri teh pacientih.
Ad. 4 Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom za nevrološke bolnike z resnimi napredujočimi obolenji (ALS) na stroške ZZZS
PSC ponovno obravnava to točko. Predstavnica NIJZ predstavi trenutna priporočila za cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom.
Člani PSC sklenejo, da je potrebno še enkrat opredeliti razlog, zakaj bi bili nevrološki bolniki z resnimi napredujočimi obolenji (ALS) upravičeni do cepljenja s konjugiranim
pnevmokoknim cepivom na stroške ZZZS.
Ad. 5 Shema cepljenja proti meningokoknim okužbam
Predstavnica NIJZ seznani s shemami cepljenja proti meningokoknim okužbam po različnih državah.
Člani PSC razpravljajo o možnostih spremembe sheme cepljenja odraslih proti meningokoknim okužbam (dva odmerka namesto eden, poživitveni odmerki na 5 let).
Ad. 6 Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (december 2019 – junij 2020)
Predstavnica NIJZ seznani PSC s prijavljenimi NU po cepljenju v obdobju december 2019 – junij 2020.
V času od decembra 2019 do junija 2020 smo prejeli 165 prijav, 5 primerov je bilo razvrščenih med resne neželene učinke.
Ad. 7 Razno
Bioresonenčna mnenja
Člani PSC se ponovno seznanijo s primeri »bioresonančnih« mnenj, ki so bila izdana z namenom opustitve cepljenja pri otroku.
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