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Trajanje sestanka:

14:00 – 16:00

UKC LJ, Inf. klinika

prim. doc. dr. Alenka Kraigher, dr. Marta Grgič Vitek, Veronika Učakar, Maja
Sevljak Jurjevec – vse IVZ
dr. Marko Vudrag - ZZV GO, Boris Kopilovič – ZZV KP

Dnevni red sestanka:

1.

Pregled realizacije sklepov in dosedanje udeležbe na sestankih skupine (prof. dr. Beović)

2.

Breme KME v Sloveniji in možne rešitve (dr. Vitek)

3.

Sprejetje postopka priprave nacionalnih priporočil za cepljenje
(dr. Vitek)

4.

Osnutek strategije cepljenja v državi (prim. doc. dr. Kraigher)

5.

Poročilo o NU po cepljenju v letu 2011 in pregled NU od julija do septembra 2012 (dr. Učakar)
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Povzetek sestanka:
Predsednica PSC je na začetku predstavila dnevni red sestanka, s katerim so se člani strinjali in pregledala
izvajanje sklepov preteklih sestankov.
Dr. Vitkova je predstavila breme KME v Sloveniji in nakazala možne rešitve za uvedbo omenjenega
cepljenja v nacionalni program. Glavni zaključki predstavitve so bili, da je obolevnost najvišja v določenih
regijah (Gorenjska, Koroška) in pri starejših (od 45 do 69 let). Ob predstavljenih dejstvih je bilo
izpostavljeno, da se cepljenja sicer najlažje uvajajo v predšolskem obdobju za določeno kohorto otrok, ob
tem pa so se postavila vprašanja kako bi bilo najbolj smiselno uvesti cepljenje v tem primeru (kje, pri
kateri starosti, izvajalec cepljenja?,…). Omenjena je bila študija o cenovni učinkovitosti, ki je bila pred
kratkim objavljena v reviji Vaccine avtorice Renate Šmit s Fakultete za farmacijo v Ljubljani z naslovom
»Cost-effectiveness of tick-borne encephalitis vaccination in Slovenian adults (avgust, 2012). Člani so
predlagali, da se Šmitovo povabi na naslednji sestanek, na katerem bi predstavila rezultate objavljene
študije.
Dr. Vitkova je v nadaljevanju predstavila še dopis s katerim bi strokovno javnost seznanili s postopkom
priprave nacionalnih priporočil za cepljenje. Člani so se z napisanim strinjali.
Prim. doc. dr. Kraigherjeva je v nadaljevanju predstavila osnutek strategije cepljenja v državi, katerega
namen je izdelati izhodišča za strateški načrt cepljenja in pripraviti podlage za uvedbo novih cepljenj v
državi. Cilj izdelave strategije je povečati delež cepljenih in zmanjšati število obolelih za boleznimi proti
katerim se lahko cepi, omogočiti dostopnost cepljenja za vse prebivalce, vključitev novih cepljenj v
nacionalni program in okrepiti kompetence, predvsem pa komunikacijo na področju cepljenja. Po
predstavitvi je sledila razprava, izpostavila pa so se tudi nekatera vprašanja, in sicer: kako zagotoviti
enotno mnenje medicinske stroke o cepljenju, obveznost cepljenja »da ali ne«, uvedba novih cepljenj na
prostovoljni osnovi, izvedba analize dosedanjih izkušenj z izvajanjem cepljenja, predvsem pa priprava
tehtnih argumentov glede obveznosti in neobveznosti cepljenja v prihodnje. Več poudarka bo potrebno
nameniti tudi neželenim učinkom po cepljenju. Dr. Troha je menila, da bi bilo smiselno vzpostaviti forum
na spletni strani IVZ, kjer bi lahko laična javnost strokovnjakom postavljala vprašanja v zvezi s cepljenjem.
Dr. Učakarjeva je na koncu predstavila še poročilo o neželenih učinkih po cepljenju v Sloveniji v letu 2011
in prijavljene neželene učinke v zadnjih treh mesecih. Resne neželene učinke v tem obdobju je bolj
podrobno komentirala.
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Zaključki sestanka:
ZAKLJUČEK 1:
Dr. Liljano Cerar Kornhauser z Ginekološke klinike v Ljubljani se še enkrat zaprosi za odgovor do kdaj bo
pripravljena revizija priporočil za zaščito proti RSV.
Zadolžitev in rok: IVZ, čim prej

ZAKLJUČEK 2:
Renato Šmit s Fakultete za farmacijo v Ljubljani se povabi na naslednji sestanek PSC v decembru, da
predstavi rezultate nedavno objavljene študije o cenovni učinkovitosti cepljenja proti KME v Sloveniji pri
odrasli populaciji.
Zadolžitev in rok: IVZ, čim prej

ZAKLJUČEK 3:
Člani PSC so se strinjali s predlogom priprave nacionalnih priporočil za cepljenje. Postopek se predstavi
strokovni javnosti, in sicer RSK za infektologijo, pediatrijo, splošno in družinsko medicino, internističnih
strok, kirurgijo, javno zdravje, medicino dela, prometa in športa, ginekologijo in porodništvo, mikrobiologijo
in imunologijo, transplantacijsko medicino, transfuzijsko medicino, Kliniki za infekcijske bolezni in
vročinska stanja, Pediatrični kliniki in območnim koordinatorjem cepljenja.
Zadolžitev in rok: IVZ (Oddelek za cepljenje), čim prej

ZAKLJUČEK 4:
Člani PSC se strinjajo in podpirajo predstavljeno osnovo za izdelavo strategije cepljenja v državi. Sproti
želijo biti seznanjeni z nastajanjem posameznih vsebin strategije.
Zadolžitev in rok: IVZ (Oddelek za cepljenje)
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Naslednji sestanek
Datum, ura in kraj naslednjega sestanka: 6.12. 2012 ob 14. uri na IVZ, pod kupolo (3. nadstropje)

Zapisnik pripravila:

Predsednica PSC:

Maja Sevljak Jurjevec

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Oddelek za program cepljenja

Klinika za infekcijske bolezni

CNBOT, IVZ

V Ljubljani, 24. september 2012

in vročinska stanja, UKC LJ

