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Ljubljana, 13. 12. 2017 ob 15:00 uri
Redni sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.

Pregled sklepov preteklih sestankov
Obrazložitev sklepa korespondenčne seje glede primerjave cepiv proti klopnemu
meningoencefalitisu
Obravnava "neodzivnikov" (ZD) po cepljenju proti hepatitisu B
Seznanitev članov s težavami pri nabavi cepiv
Obveznost cepljenja odraslih proti tetanusu
Širitev indikacij za cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom - polžev vsadek in
likvorfistula
Širitev programa za cepljenje proti gripi (tako da bi bilo cepljenje proti gripi za
ogrožene/rizične skupine v celoti krito s strani ZZZS, tako kot je praksa pri vseh ostalih
cepljenjih)
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (september-december 2017)
Razno

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

KOMENTAR/SKLEP

UKREP

ZADOLŽEN

ROK

Ad. 2
Kot je bilo sklenjeno že na korespondenčni seji, je cena cepiva, ki jo bo ponudil proizvajalec, ključni dejavnik pri izbiri cepiva.
Ad. 3
Predstavnica Infekcijske klinike predstavi predlog ukrepanja pri obravnavi »neodzivnikov« (ZD) po cepljenju proti hepatitisu B. Predstavnica NIJZ predstavi
povzetek priporočil glede cepljenja neodzivnikov v različnih evropskih državah.
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Dopolnitev nacionalnega priporočila - za osebe z zelo visokim tveganjem možna individualna presoja glede nadaljnjih odmerkov.
Ad. 4
Predstavnica NIJZ predstavi trenutno situacijo (težave) na področju preskrbe s cepivi.
Ad. 5
Predstavnica NIJZ predstavi predlog spremembe glede obveznosti cepljenja odraslih proti tetanusu v Programu cepljenja in zaščite za leto 2018, ki je bil
poslan na MZ.
Ad. 6
Predstavnica NIJZ predstavi predlog za širitev indikacij za cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom – tudi pri polževem vsadku in likvorfistuli se
cepljenje z obema cepivoma (konjugirano in polisaharidno) opravi na stroške ZZZS. Člani se s predlogom strinjajo.
Ad. 7
Predstavnica NIJZ predstavi pobudo za širitev programa za cepljenje proti gripi tako, da bi bilo cepljenje proti gripi za ogrožene/rizične skupine v celoti
krito s strani ZZZS, tako kot je praksa pri vseh ostalih cepljenjih. NIJZ bo za naslednjo sezono pripravil izhodišča za brezplačno cepljenje proti gripi za rizične
skupine.
Ad. 8
NIJZ pripravi pregled prijav neželenih učinkov po cepljenju v obdobju 6.9.2017-12.12.2017. Prejeli smo 74 prijav, 5 primerov je bilo razvrščenih med resne
neželene učinke.
Ad. 9
- Članica PSC izpostavi situacijo glede izbruhov oslovskega kašlja v Sloveniji.
Pripraviti pregled obolevnosti za oslovskim kašljem glede na starost v
zadnjih letih.
-

Predstavnica Infekcijske klinike izpostavi vprašanje zakaj testiranje
nosečnic na hepatitis B v Sloveniji v 3. trimesečju, v vseh ostalih državah v
1. trimesečju.
NIJZ preveri v Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva
na primarni ravni – ali je navedeno, da se testira v 3. trimesečju? Poda
predlog za spremembo zakonodajalcu.

-

Predstavnica Infekcijske klinike izpostavi vprašanje zakaj v Sloveniji
cepljenje otrok proti hepatitisu B šele ob vstopu v OŠ? Predlaga, da se
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cepljenje proti hepatitisu B pridruži cepljenju proti 5 boleznim v prvem letu
starosti in sicer s 6-valentnim cepivom.
Razlogi proti: cena, bojazen, da bi se s tem znižala še precepljenost s 5valentnim cepivom.
-

Predstavnica NIJZ predstavi predlog za cepljenje proti meningokoknim
okužbam seroskupine B ob omejeni količini cepiva (Bexsero).
ZAKLJUČEK SESTANKA

ob 17.00 uri
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