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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Program cepljenja proti KME za odrasle – nerešena vprašanja
Možnosti za uvedbo cepljenja dečkov proti HPV – predlog programa cepljenja za 2019
Zagotavljanje davičnega antitoksina v Sloveniji s pomočjo skupnega naročila več EU
držav
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (junij 2018 – september 2018)
Razno

Ad. 1

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

(prejšnjega sestanka)
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KOMENTAR/SKLEP
Ad. 2 Program cepljenja proti KME za odrasle – nerešena vprašanja
Predstavnica NIJZ obvesti, da se bo drugo leto predvidoma začel izvajati redni program cepljenja proti KME tudi za odrasle in izpostavi nekaj vprašanj glede
cepljenja proti KME pri družinskih zdravnikih.
PSC se strinja, da je potrebno na ZZZS urediti obračunavanje in beleženje cepljenj pri družinskih zdravnikih in drugih izbranih zdravnikih na podoben način kot je to
urejeno pri pediatrih (velja za vsa cepljenja).
PSC meni, da ni smiselno cepljenje proti KME vezati na sistematske preglede. Za cepljenje naj se v programu vsako leto določi ena kohorta odraslih in ne ena
petina petih kohort (45-50 let, ki so na vrsti za sistematski pregled) kot je bilo prvotno predlagano. Smiselno pa je, da se poudari, da diplomirana medicinska sestra
ob preventivnem pregledu seznani pacienta o možnostih cepljenja.
Ad. 3 Možnosti za uvedbo cepljenja dečkov proti HPV – predlog programa cepljenja za 2019
Predstavnica NIJZ predstavi možnosti priprave predloga za uvedbo cepljenja dečkov proti HPV, izpostavi nekaj vprašanj in zaprosi za mnenje člane PSC.
PSC meni, da gre v primeru uvedbe cepljenja dečkov proti HPV za širitev programa. Zato je potrebno pripraviti vlogo za zdravstveni svet in predvideti vsaj 50%
precepljenost dečkov.
Ad. 4 Zagotavljanje davičnega antitoksina v Sloveniji s pomočjo skupnega naročila več EU držav
Predstavnica Službe s preskrbo s cepivi prisotne seznani s sklepom MZ, da Slovenija pristopi k skupnemu javnem naročilu EU za nakup davičnega antitoksina.
Predvideva se nakup davičnega antitoksina za terapijo dveh oseb.
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Ad. 5 Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (junij 2018 – oktober 2018)
Predstavnica NIJZ seznani PSC s prijavljenimi NU po cepljenju v obdobju junij - oktober2018.
V času od junija do oktobra smo prejeli 113 prijav, 4 primeri so bili razvrščeni med resne neželene učinke.
Ad. 6 Razno


PSC svetuje, da je potrebno okrepiti promocijo cepljenja.



Predstavnica NIJZ predstavi primer vprašanja s terena glede cepljenja osebe z določeno imunsko pomanjkljivostjo proti pnevmokoknim okužbam (razlika med
priporočili specialistov, ki take osebe napotijo na ponovna cepljenja s konjugiranim pnevmokoknim cepivom in nacionalnimi priporočili).
Član PSC bo poslal reference, ki podpirajo take napotitve.
Nekaj članov je izrazilo željo, da se to predstavi na naslednjem sestanku PSC.

ZAKLJUČEK SESTANKA
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