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Redni sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled sklepov preteklih sestankov
Pregled obolevnosti za oslovskim kašljem glede na starost v zadnjih letih
Cepljenje v okviru patronažnega zdravstvenega varstva
Cepljenje nosečnic proti oslovskemu kašlju in gripi ob ginekoloških pregledih?
Priprava meril za izbiro cepiva proti pnevmokoknim okužbam
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (december 2017 – marec 2018)
Načrt dela PSC v letu 2018
Razno

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)

1.

Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP

Ad. 2
Predstavnica NIJZ seznani s podatki obolevnosti za oslovskim kašljem glede na starost v zadnjih letih v Sloveniji in po regijah.
Članica PSC predstavi podatke obolevnosti za oslovskim kašljem v Idriji.
Mnenje članov PSC je, da je glede na predstavljene podatke, koledar cepljenja proti oslovskemu kašlju ustrezen.
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Ad. 3
Predstavnica NIJZ poroča o vprašanjih s terena. Postavlja se vprašanje, ali patronažna služba lahko izvaja cepljenje proti gripi bolnikov na domu.
Zbornica zdravniške in babiške nege želi povečati dostopnost cepljenja na terenu.
PSC sklene, da patronažna služba ne more sama izvajati cepljenja na domu. Cepi lahko zdravnik, ko izvede hišni obisk pri bolniku.
Ad. 4
Predstavnica NIJZ izpostavi vprašanje ginekologov ali v ginekološki ambulanti oz. v porodnišnici lahko cepijo nosečnice proti oslovskemu kašlju in gripi.
Stališče PSC je pozitivno. Spodbudno je, da bi ginekologi cepili, potrebno bi bilo izobraževanje ginekologov tudi s tega področja. Predvsem je pomembno, da
ginekologi pravilno svetujejo nosečnicam glede cepljenja.
Ad. 5
Predstavnica NIJZ predstavi podatke v zvezi s cepljenjem proti pnevmokoknim okužbam in cepivi.
Za pripravo meril za izbiro cepiva proti pnevmokoknim okužbam bo potrebno pridobiti še dodatne podatke.
Merila za izbiro cepiva proti pnevmokoknim okužbam bodo dorečena na korespondenčni seji PSC.
Ad. 6
Predstavnica NIJZ predstavi prijavljene NU po cepljenju (december 2017 – marec 2018).
Prejeli smo 104 prijave, 7 primerov je bilo razvrščenih med resne neželene učinke.
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Ad. 7
Predsednica PSC opredeli področja obravnave PSC v letu 2018 in sicer:
-

cepljenje proti rotavirusnim okužbam
cepljenje proti noricam
HPV – cepljenje dečkov

Ad. 8
Predstavnica NIJZ seznani PSC, da sekcija primarnih pediatrov predlaga spremembe Pravilnika o preventivnem zdravstvenem varstvu otrok in mladostnikov, ki
so bile predstavljene na sestanku na NIJZ v zvezi s preventivnimi pregledi (vključno s prenovljeno shemo).
Pediatri predlagajo tudi nekaj sprememb koledarja cepljenja. Predstavniki pediatrov bi se udeležili naslednjega sestanka PSC, kjer bi predstavili svoje argumente
za spremembe v Programu cepljenja. Člani PSC podprejo idejo, da pridejo predstavniki pediatrov predstaviti svoje predloge za spremembe, opozarjajo pa, da je
treba spremembe uvajati zelo premišljeno, postopno in z najširšim možnim konsenzom (za začetek le nujne).

ZAKLJUČEK SESTANKA
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