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prim. izr. prof. dr. Alenka Kraigher, dr. Marta Grgič Vitek, Staša Javornik, Maja
Jurjevec– vse NIJZ
Mojca Gobec – MZ, prim. dr. Alenka Trop Skaza – NIJZ OE CE, dr. Marko
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Dnevni red sestanka:
1.

Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka ter pregled izvedenih sklepov
(prof. dr. Beovič)

PREGLED SKLEPOV
SESTANKOV PSC jan 2014.doc

2.

Priprave na strokovni dogodek o cepljenju
(prof. dr. Kraigher, dr. Gobec - MZ)

3.

Seznanitev s predlogom dopolnjenih smernic za zaščito proti RSV ter predlogom Programa
cepljenja za 2014
(prof. dr. Čižman, dr. Vitek)

Spremembe
Programa 2014.pptx

4.

Predstavitev ocene stroškov cepljenja in ocene zmanjšanja števila primerov KME ob širitvi
programa cepljenja na določene ciljne skupine ob določenih predpostavkah
(dr. Vitek)

Ocene KME cepljenja
za PSC.pptx

Obrazec OS01 – Zapisnik sestanka
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5.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Obravnava obrazca iz ZD Ljubljana o izvedbi pojasnilne dolžnosti zdravnika pred
obveznim cepljenjem
(prof. dr. Beovič, prof. dr. Kraigher)

Zapis zdravnika o
izvedbi PD - vzorec.docx

6.

Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju od junija do decembra 2013
(dr. Učakar)

PSC_NU po
cepljenju_jan2014.doc

Povzetek sestanka:
Predsednica PSC je najprej predstavila dnevni red sestanka. Ugotovila je, da so bili do sedaj realizirani v
glavnem vsi sklepi razen dveh. Sklep z dne 8.12.2011 še vedno ni bil izveden, saj s strani bivše direktorice
IVZ Marije Magajne na MZ ni bil poslan dopis glede nujnosti priprave postopka ob sprejetju predloga
Programa cepljenja in zaščite z zdravili, ki bo strokovno utemeljen in pregleden. Predlog dopisa je sicer
CNB pripravil takoj, vendar s strani direktorice ni bil poslan naprej. Predsednica je predlagala, da sedaj to
stori novi v.d. direktorja NIJZ. Nerealiziran je ostal še sklep, da CNB dopolni sedanji seznam najpogostejših
zmotnih trditev o cepljenju z aktualnimi vprašanji, ki jih starši pogosto zastavljajo cepiteljem.
S. Javornik je prisotne seznanila, da se v mesecu marcu 2014 pričakuje dobava cepiva proti hepatitisu B
(Fendrix), namenjenega hemodializnim bolnikom.
Sledila je razprava o pripravi na strokovni dogodek o cepljenju.
M. Gobec je predstavila pobudo MZ za pripravo posveta na temo cepljenja. V javnosti je namreč začelo
prevladovati mnenje, da je cepljenje prevara, da je stroka povezana s farmacevtsko industrijo, zato na MZ
menijo, da bi vrata na tem dogodku odprli tudi medijem. Želeli bi povabiti tudi strokovnjake iz tujine (npr.
ECDC). Zavedajo se, da bi bilo čim prej potrebno spremeniti zakonodajo na tem področju. Zaključki na
omenjenem dogodku bi bili lahko podlaga za pripravo sprememb Zakona o nalezljivih boleznih.
A. Kraigher je povedala, da problem razumevanja pomena in dobrobiti cepljenja ni samo pri laični
javnosti, pač pa tudi pri strokovni, saj ta v celoti ne upošteva doktrine na tem področju.
A. Ihan je opozoril, da je potrebno najprej zagotoviti osnovne pogoje za delo, torej spremeniti zakonodajo
na področju obveznega cepljenja in obenem zagotoviti zadosten delež cepljenih.
T. Avčin je menil, da se je nesmiselno ukvarjati s tisto peščico ljudi, ki cepljenje absolutno odklanja.
Strokovna razlaga je v tem primeru že v naprej izgubljena. Posvetiti se je smiselno tistim, ki se jim z
dodatnimi informacijami še lahko pomaga pri odločitvi glede cepljenja. Zelo pomembna se mu zdi tudi
priprava strategije komuniciranja in uporaba samo enega komunikacijskega kanala. A. Kraigher je
pojasnila, da je v delovnem načrtu NIJZ za leto 2014 predvidena izdelava takšne strategije in širša
komunikacija z javnostjo.
A. Trop Skaza je poudarila, da se ji zdi zelo problematično prepustiti odločitev o cepljenju staršem, brez
upoštevanja določenih »varovalk«.
Vsem prisotnim se je zdelo povsem razumljivo, da »priporočljivo« cepljenje pomeni, da cepljenje sicer
lahko odkloniš, vendar pa npr. v javno ustanovo (vrtec, šolo, drugi kolektivi) ne moreš, če nisi cepljen.
M. Čižman je bil mnenja, da je potrebno natančno definirati vsebino posveta. Strinjal se je s spremembo
zakonodaje na področju obveznosti cepljenja. Opredeliti bo potrebno odgovornosti, saj so navade in
ozaveščenost Slovencev o obvladovanju nalezljivih bolezni drugačne kot drugje po svetu. A. Kraigher je
sporočila, da sta NIJZ in FDV v jeseni 2013 prijavila skupno raziskavo o odnosu različnih zainteresiranih
javnosti do cepljenja.
B. Beovič je predlagala, da se k sodelovanju na posvetu povabi tudi druga strokovna združenja (družinska
medicina, pediatrija, ginekologija, Zbornica medicinskih sester,…). Dogodek naj bo organiziran v Ljubljani
v dvorani Zdravniške zbornice, in sicer v času evropskega tedna cepljenja, Predlagan je bil četrtek
24.4.2014 v popoldanskem času.
M. Kuhar je spomnila, da se datum posveta čim prej objavi v reviji Isis.
M. Gobec je ob koncu razprave sporočila, da se strinja s predlaganim datumom organizacije posveta in da
MZ lahko prevzame pokroviteljstvo dogodka, za katerega ne bo kotizacije. Strokovno koordinacijo naj
prevzame A. Kraigher.
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Sledila je seznanitev s predlogom dopolnjenih smernic za uporabo palivizumaba, ki ga je pripravila
delovna skupina PSC in uskladila s pulmologi in kardiologi Pediatrične klinike, predstavil pa ga je M.
Čižman. Ob diskusiji je bil izoblikovan nov predlog besedila, ki je v priponki. Tega se v vednost posreduje
še strokovni skupini za zaščito proti RSV, ki jo vodi T. Mrvič. Usklajen predlog se nato uvrsti v Navodila za
izvajanje programa cepljenja za leto 2014.
M. Vitek je predstavila tudi druge pripombe na predlog Programa cepljenja za leto 2014, ki so prav tako v
priponki 3. točke dnevnega reda.
V nadaljevanju je M. Vitek predstavila oceno stroškov cepljenja proti KME in oceno zmanjšanja števila
primerov te bolezni ob širitvi programa cepljenja na posamezne ciljne skupine ob upoštevanju določenih
predpostavk. Predstavitev je v priponki 4. točke dnevnega reda.
A.Ihan je vprašal zakaj se še vedno pogovarjajo o uvedbi tega cepljenja pri otrocih, če večje breme bolezni
predstavlja starejša populacija. B. Beovič je nato predlagala, da se cepljenje proti KME uvede pri odrasli
populaciji, npr. pri osebah starih 50 let ob sistematskem pregledu, ki ga ti opravijo pri izbranem
zdravniku. Prisotni so se s tem predlogom strinjali.
Člani so se seznanili še z obrazcem, ki ga uporablja ZD Ljubljana za izvedbo pojasnilne dolžnosti pred
cepljenjem. A. Kraigher je pojasnila, da je podoben obrazec že pripravil NIJZ kot neobvezen dokument, ki
ga lahko uporabljajo zdravniki, če se jim zdi to potrebno. Meni namreč, da morajo biti takšni obrazci
povsod enaki in posamezne institucije ne morejo imeti svojih.
M. Gobec se je s tem strinjala in dejala, da morajo zdravstvene ustanove kot predlogo uporabiti obrazec
NIJZ, ki je zelo dober in predstavlja osnovo za izvedbo pojasnilne dolžnosti. Objavi naj se ga na spletni
strani.
V. Učakar je predstavila prijavljene neželene učinke po cepljenju v zadnjih šestih mesecih in resne
neželene učinke, ki so zahtevali hospitalizacijo, podrobneje komentirala.
Pod točko »razno« je A. Kraigher prisotne seznanila s postopki in predlaganimi aktivnostmi ob
nepričakovanem dogodku (zdravstveni napaki pri cepljenju), ki se je zgodil v ZD Kranj, ko so večje število
otrok cepili s cepivom, ki mu je potekel rok uporabe. M. Gobec je sporočila, da je MZ predlagal izvedbo
upravnega nadzora, strokovnega nadzora, ki naj ga izvede ZZS ter predlagal NIJZ, da poostri sistem
spremljanja kakovosti na tem področju.
M. Jurjevec je ob koncu predsednico PSC in člane seznanila, da po odhodu Anje Prešern z JAZMP od
odgovorne osebe za farmakovigilančni sistem na JAZMP mag. Bergočeve še ni prejela informacije o tem,
kdo bo v posvetovalni skupini nadomestil Prešernovo. Kljub večkratnim prošnjam odgovora s strani
JAZMP še ni.
M. Gobec je predlagala, da naj v tem primeru direktor NIJZ posreduje pri direktorju JAZMP.
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Zaključki sestanka:
ZAKLJUČEK 1:
Strokovni posvet širše javnosti na temo cepljenja bo organiziran v četrtek 24.4.2014 v prostorih Zdravniške
zbornice, v Ljubljani. A. Kraigher koordinira strokovni del srečanja in povpraša za sodelovanje še druga strokovna
združenja (družinsko medicino, pediatrijo, Zbornico medicinskih sester). Pripravi se predlog programa.
MZ sodeluje pri organizaciji in pokroviteljstvu srečanja.
Zadolžitev in rok: A. Kraigher - NIJZ, M. Gobec – MZ

ZAKLJUČEK 2:
Pripravljen predlog dopolnjenih smernic za zaščito proti RSV se v vednost posreduje strokovni skupini za
palivizumab, ki jo vodi T. Mrvič. Usklajen predlog se nato uvrsti v Navodila za izvajanje programa cepljenja za leto
2014.
Zadolžitev in rok: NIJZ (M. Vitek), čim prej

ZAKLJUČEK 3:
NIJZ poizve kako je z izvajanjem sistematskega pregleda pri odraslih (npr. pri 50. letu starosti), ki bi mu lahko
pridružili cepljenje proti KME.
Zadolžitev in rok: M. Vitek, do naslednjega sestanka

ZAKLJUČEK 4:
Na MZ se posreduje dopis, ki ga je za takratno direktorico IVZ Marijo Magajne v letu 2011 pripravil CNB glede
sprejema protokola uvedbe novih cepljenj/cepiv v Program cepljenja in informiranje NIJZ o morebitnih
spremembah.
Člani svetujejo, da pripravljen dopis na MZ posreduje sedanje vodstvo NIJZ.
Zadolžitev in rok: NIJZ (direktor), čim prej

ZAKLJUČEK 5:
Člani svetujejo, da se za evidentiranje izvedbe pojasnilne dolžnosti pred cepljenjem uporabi obrazec, ki ga je v ta
namen pripravil NIJZ. Obrazec se objavi na spletni strani NIJZ.
Zadolžitev in rok: CNB (M. Jurjevec), čim prej

ZAKLJUČEK 6:
Direktor NIJZ (I. Eržen) posreduje pri direktorju JAZMP glede imenovanja nadomestnega člana v Posvetovalni
skupini za cepljenje s strani JAZMP po odhodu Anje Prešern.
Zadolžitev in rok: NIJZ (direktor), čim prej

ZAKLJUČEK 7:
Sestanki PSC bodo tudi v letu 2014 organizirani vsak prvi četrtek ob 14. Uri v prostorih NIJZ, in sicer:
- 6. marec
- 5. junij
- 4. september
- 4. december
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Naslednji sestanek bo v četrtek 6.3.2014 ob 14. uri v prostorih NIJZ

Pripravila:

Predsednica PSC:

Maja Jurjevec

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Center za nalezljive bolezni

Klinika za infekcijske bolezni

Nacionalni inštitut za javno zdravje

in vročinska stanja
UKC LJ
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V Ljubljani, 15.1.2014
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